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 EDITAL Nº 26/2017 REGISTRO DE PREÇO 

INFORMAÇÃO 
 
 
              Para conhecimento dos interessados, este certame contempla ampla 

concorrência e Reserva de Cota, conforme determinação do artigo 48, inciso II da LC nº 

123/06, alterada pela LC nº 147/2014 que determina que em todas as aquisições de 

bens de natureza divisíveis no SRP, deve ser reservada cota de 25% do total para as  

Mês e EPPs. 

 
 

A REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO 

POR ITEM, PARA AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT. 

 

 
 
Data de Realização: 05/07/2017 

 
Horário: 15:00 Horario de Brasilia 

 
 
Local: www.bllcompras.com.br 
 

 
 
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$: O valor total estimado é de R$ 1.531,078, 64 (Um 

milhão quinhentos e trinta e um mil setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).         

 Neste passo o Município de Várzea Grande promove o desenvolvimento econômico e 

social no âmbito local e regional, amplia a eficiência das políticas incentiva a inovação 

tecnológica. 

 

 

 

 

http://www.bllcompras.com.br
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  EDITAL 

PREGÃO ELETRONICO N. 26/2017 REGISTRO DE PREÇO. 

1. PREÂMBULO 

1.1 O Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-60, por intermédio 

de Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 045/2017, torna público para 

conhecimento de todos os interessados que para Registro de Preços, na modalidade 

Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, nos termos da Lei n. 

10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 

n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP, Decreto Municipal 

N.09/2010, Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 

8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas 

alterações, bem como pelas disposições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

1.2 Data da Sessão 

 

Recebimento da Proposta 29/06/2017 

às 07: 10hs. 

 

Fim do Recebimento da Proposta 

05/07/2017 às 07:05hs. 

  

Análise da Proposta 05/07/2017 às    14:00hs 

 

 

Inicio da Sessão 05/07/2017 às 15:00hs. 

 
 

Nota explicativa: Todos os horários consignados neste edital se referem ao 

horário de Brasília-DF. 

1.3 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases 

através do Sistema BLL Compras (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. A 

utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está 

consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 

1.4 O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande, – Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde), nos dias 

úteis, das 08h às 12h e das 14 às 18h, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Água 

Limpa - Várzea Grande/MT ou gratuitamente nos seguintes sites: www.bllcompras.org.br 

e www.varzeagrande.mt.gov.br; 

http://www.bllcompras.org.br
http://www.varzeagrande.mt.gov.br;


SECRETARIA DE 

SAÚDE 

 

 

                           

                         ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

                         Processo Administrativo nº427229 /2017                              Pregão Eletrônico nº26/2017 

3 
Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

1.5 Para maiores informações acerca deste processo, o licitante poderá nos contatar 

através de email pregaosmsvg@outlook.com ou através do telefone: 65 98442 3334 

3688- 8172; 

1.6 Para informações relativas ao sistema BLL, o licitante poderá contatar a plataforma 

através do telefone (41) 3042-9909 e 3091-9654 - Curitiba-PR ou pelo email 

contato@bll.org.br; 

1.7 Todas as informações que o (a) Pregoeiro (a) julgar importantes serão 

disponibilizado no sítio www.bllcompras.org.br, razão pela qual as empresas 

interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para abertura da 

sessão. 

1.8 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, 

que impeça a realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcado, a licitação 

ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente 

de nova convocação. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 O Objeto da presente licitação REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA 

MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇÕES 

DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT. 

2.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência n. 33/2017, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem 

de seu interesse. 

 

2.3 Da Especificação dos Produtos e Quantidades: 

Nota explicativa: De acordo com o TCU, “Parcelamento é a divisão do objeto em partes menores e 

independentes. Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitação isolada ou em separado.” 

(Licitações & Contratos. Orientações Básicas. 4ª ed. p. 225). A regra a ser observada pela 

Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no §1º do art. 23 da Lei 

n. 8.666 de 1993, também aplicável à modalidade pregão, por força do disposto no art. 9º da Lei n. 

10.520, de 2002. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no 

mercado e ampliar a competitividade, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e 

economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 TCU). 

mailto:pregaosmsvg@outlook.com
mailto:contato@bll.org.br;
http://www.bllcompras.org.br,
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QUADRO DESCRITIVO DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS 

 
ITEM Código TCE PRODUTO DESCRIÇÃO Cód. 

Un.  
Un. Qt. Anual Valor Unit. Valor Total Cotas para ME

1 440955-8 Ambu adulto Reanimador, material silicone, tipo manual com válvula inspiratória 
unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone 
autoclaváveis, tamanho adulto. 

1 Un. 4         
318,00 

                     
1.272,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
2 235591-4 Ambu pediátrico Reanimador, material silicone, balão de 500ml de capacidade, tipo 

manual com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas 
máscaras de silicone autoclaváveis, tamanho infantil. 

1 Un. 4 311,3333                      
1.245,33  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
3 104762-0 Abridor de Boca 

Tipo Molt 
Tamanho pequeno, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 

corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao 
perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a. 
Autoclavável.  Registro ANVISA. 

1 Un. 12 158,12                      
1.897,44  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

4 101731-4 Afastador de 
Minessota (par) 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar 
folgas, buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-
1. Autoclavável.  Registro ANVISA. 

1 Un. 20 17,0167                         
340,33  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

5 268930-8 Alavanca Seldin 
infantil direita 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 12 31,7733                         
381,28  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

6 5066-0 Alavanca Seldin 
infantil esquerda 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 12 36,28                         
435,36  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br
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7 268932-4 Alavanca Seldin 
infantil reta 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.  

1 Un. 12 23,7067                         
284,48  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

8 5064-4 Alavanca Seldin 
adulto direita 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 20 33,6867                         
673,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

9 5063-6 Alavanca Seldin 
adulto esquerda 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 20 32,9067                         
658,13  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

10 241860-6 Alavanca Seldin 
adulto reta 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, afiadas nas pontas, tipo goiva reta.  

1 Un. 20 31,1133                         
622,27  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

11 5061-0 Alavanca Apical 
Adulto Reta 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com  tratamento térmico total 
que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência 
à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma 
NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e 
projetadas para fácil inserção. 

1 Un. 20 32,6533                         
653,07  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

12 14054-6 Alavanca Apical 
Adulto Esquerda 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total 
que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados 

1 Un. 20 28,82                         
576,40  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br
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com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com 
lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil 
inserção. Lâmina Esquerda  com ângulo de 45º. 

13 14055-4 Alavanca Apical 
Adulto Direita 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao 
perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-
1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil 
inserção. Lâmina Direita com ângulo de 45º. 

1 Un. 20 30,86                         
617,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

14 5059-8 Alavanca Apical 
Infantil Esquerda 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total 
que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados 
com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com 
lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil 
inserção. Lâmina Esquerda  com ângulo de 45º. 

1 Un. 12 23,86         
286,32  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

15 5060-1 Alavanca Apical 
infantil Direita 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao 
perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-
1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil 
inserção. Lâmina Direita com ângulo de 45º 

1 Un. 12 25,35                         
304,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

16 66361-1 Alicate 
ortodôntico Nº 
121 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao 
perfeito desempenho, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-
1.Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Traz em sua 
ponta, bicos chatos e serrilhados para dobrar fios. 

1 Un. 8 59,74                         
477,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br
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17 410768-3 Alicate 
Perfurador 
Ainsworth 

Utilizado para perfuração de dique de borracha. Peça em aço 
inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1., Apresentando uma 
ponta perfurante e uma mesa com orifícios de diversos diâmetros que 
serão selecionados de acordo com o tamanho do dente a isolar. É 
importante que os orifícios tenham a borda cortante bem afiada e 
uniforme, para evitar ruptura da borracha 

1 Un. 39 78,5167                      
3.062,15  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

18 5311-2 Alveolótomo 
Luer Curvo de 12 
cm 

Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 39 84,91                 
3.311,49  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

19 5310-4 Alveolótomo 
Luer Reto de 12 
cm 

Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 16 57,3867                         
918,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

20 5037-7 Aplicador 
simples de 
Hidróxido de 
Cálcio reto 

São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 104 7,8325                         
814,58  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

21 429359 Aplicador duplo 
de Hidróxido de 
Cálcio angulado 

são constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 78 7,8325                         
610,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

22 142147-6 Bandeja p/ 
instrumentais 
inox média 
s/separação 
(22X12X1,5 cm) 

Bandeja em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem 
folgas, buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-

1 Un. 182 32,03                      
5.829,46  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br
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1 

23 4985-9 Bisturi de 
Kirkland Nº 15/16 
(gengivótomo) 

São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 8 37,9933                         
303,95  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

24 4986-7 Bisturi de Orban 
Nº 
1/2(gengivótomo) 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 8 37,6133                         
300,91  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

25 191726-9 Brunidor N.º 04 
duplo 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 91           
10,10 

                        
919,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

26 5008-3 Brunidor N.º 29 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 91 8,39                         
763,49  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

27 5011-3 Brunidor N.º 33 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 91 9,5967                         
873,30  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

28 439728-2 Cabo para 
Bisturi N.º 03 

Cabo com 13 cm, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 
A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão 

1 Un. 78 9,4533               
737,36  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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29 94554-4 Cabo para 
Espelho N.º 05 

Constituídos por cabo, intermediário e uma ponta para encaixe do 
espelho, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. Com cabo maciço em perfil octogonal serrilhado conferindo 
precisão na utilização, permitindo ajuste preciso da posição da ponta 
ativa por giro do cabo face/face 45°/45° matéria prima em 
concordância da norma saej.405d - ABNT.NBR.5601 

1 Un. 195 6,6367                      
1.294,16  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

30 375296-8 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 1 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 6,76                         
263,64  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

31 5020-2 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 2 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 7,4933                         
292,24  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

32 441418-7 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 3 

constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 7,3367                         
286,13  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

33 441417-9 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 4 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 8,0133                         
312,52  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

34 5022-9 Condensador de 
Hollenback N.º 
06 

constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 117 9,5667                      
1.119,30  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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35 180361-1 Cinzel goiva Constituídos por cabo e ponta ativa em uma das extremidades, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, resistente a 
fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 72,4333                      
2.824,90  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

36 5023-7 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 01 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 117 9,3267                      
1.091,22  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

37 5024-5 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 02 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 117 7,9233                         
927,03  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

38 5025-3 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 03 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 117 9,13                      
1.068,21  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

39 375339-5 Cureta perio 1-
10 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 20 47,5467                  
950,93  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

40 242085-6 Cuba aço 
inoxidável 

Cuba redonda; cúpula redonda, confeccionada em aço inoxidável 
polido e brilhante, AISI 420 ou AISI 440-A, com bordas arredondadas, 
acabamento sem arestas, espessura mínima 1mm, capacidade de 150 
ml. 

1 Un. 20 12,46                         
249,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

41 375339-5 Cureta Dupla 
tipo Gracey 
G5/G6 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 20 34,2667                         
685,33  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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42 4975-1 Cureta Dupla 
Gracey G7/G8 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 20 33,2633                         
665,27  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

43 4977-8 Cureta Dupla 
Gracey G11/G12 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 20 33,91                         
678,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

44 4978-6 Cureta Dupla 
Gracey G13/G14 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 20 36,5933                         
731,87  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

45 124753-0 Cureta Dupla 
Gracey G15/G16 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 20 36,24                         
724,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

46 396683-6 Cureta Dupla 
Gracey G17/G18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 20 30,82                         
616,40  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

47 4980-8 Cureta Dupla 
Mac Call 17/18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 20 40,7575                         
815,15  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

48 173451-2 Cureta com 
haste longa para 
Pulpotomia N.º 
01 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 

1 Un. 52 15,2567                         
793,35  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

49 241890-8 Cureta com 
haste longa para 
Pulpotomia N.º 
02 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 52 15,2567                         
793,35  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

50 50776-8 Cureta tipo 
Lucas nº85 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 104 17,14             
1.782,56  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

51 5054-7 Cureta tipo 
Lucas nº86 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 104 17,3567                      
1.805,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

52 4793-7 Cureta de 
dentina dupla nº 
05 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 7,3733                         
287,56  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

53 375341-7 Cureta de 
dentina dupla nº 
17 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 78 9,1067                         
710,32  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

54 255704-5 Cureta de 
dentina dupla nº 
18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 78 9,5567                         
745,42  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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55 14149-6 Cureta de 
dentina dupla nº 
20 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 78 7,4633                         
582,14  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

56 5045-8 Esculpidor 
Hollenback 3S 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 78 8,5033                         
663,26  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

57 227133-8 Esculpidor 
Hollenback 3SS 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 78 6,85                         
534,30  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

58 241903-3 Espátula para 
manipulação de 
Cimento N.º 24 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 52 8,05                         
418,60  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

59 14079-1 Espátula de 
inserção nº 01 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 104 13,7933                      
1.434,50  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

60 170102-9 Espátula para 
manipulação de 
Cimento nº 36 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 8,7267                         
340,34  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

61 65343-8 Espátula para 
manipulação de 
Gesso 

Espátula resistente de metal com cabo de madeira para manipulação 
de gesso. 

1 Un. 12 8,6933                         
104,32  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
62 182758-8 Espátula para 

inserção de 
compósitos 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 

1 Un. 52 43,5375                      
2.263,95  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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(resina) Nº 01 
dupla 

padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma 
película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo 
com foto). 

63 164424-6 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 02 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma 
película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo 
com foto). 

1 Un. 52 52,4175                      
2.725,71  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

64 170103-7 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 03 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma 
película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo 
com foto). 

1 Un. 52 37,0233                      
1.925,21  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

65 241903-3 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 05 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão, com pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma 
película antiaderente. Necessário amostra do produto (catálogo 
com foto). 

1 Un. 52 51,22                      
2.663,44  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

66 182757-0 Espátula Lecron 
nº 05 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  

1 Un. 26 11,0567                         
287,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

67 14075-9 Espátula nº 07 Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 46 7,4733                         
343,77  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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68 375368-9 Fórceps infantil 
N.º 01 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracteriza-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção.Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem  folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.  

1 Un. 39 63,3067         
2.468,96  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

69 14044-9 Fórceps infantil 
N.º 02 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção.Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.  

1 Un. 39 63,2267        
2.465,84  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

70 14042-2 Fórceps infantil 
N.º 03 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção.Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 

1 Un. 39 62,78           
2.448,42  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

71 299692-8 Fórceps adulto 
N.º 150 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39 68,9867                      
2.690,48  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

72 5312-0 Fórceps adulto 
N.º 01 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 12 68,0733                         
816,88  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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73 14048-1 Fórceps adulto 
N.º 151 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39 70,4125                      
2.746,09  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

74 299696-0 Fórceps adulto 
N.º 16 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 70,3675                      
1.407,35  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

75 299698-7 Fórceps adulto 
N.º 17 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 

1 Un. 20 72,45                      
1.449,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

76 14046-5 Fórceps adulto 
N.º 18 L 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A.  

1 Un. 20 70,69                      
1.413,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

77 14049-0 Fórceps adulto 
N.º 18 R 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 70,69                      
1.413,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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78 5349-0 Fórceps adulto 
N.º 65 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 70,11                      
1.402,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

79 375370-0 Fórceps adulto 
N.º 69 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 
de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 70,11                 
1.402,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

80 174160-8 Fórceps N.º 101 
Universal 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do 
instrumento, constituído por duas hastes paralelas entre si, 
anatomicamente desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para 
permitir boa empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação 
efetiva na coroa anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é 
lisa e a interna, além de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, 
caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas 
por dentro, permitindo maior força de aplicação durante os movimentos 

1 Un. 20 49,9725                         
999,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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de rotação e torção. Essas partes se unem através de uma articulação 
que permite os movimentos de abertura e fechamento do fórceps. Peça 
em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos 
ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado 
com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

81 173317-6 Grampos de 
Isolamento N.º 00 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 16,3433                         
326,87  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

82 185520-8 Grampos de 
Isolamento N.º 0 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 11,27                         
225,40  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

83 374907-0 Grampos de 
Isolamento N.º 
A3 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 16,6967                         
333,93  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

84 312376-6 Grampos de 
Isolamento N.º 56 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 15,2367                         
304,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

85 66909-1 Grampos de 
Isolamento N.º 14 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,9833      
464,48  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

86 66908-3 Grampos de 
Isolamento N.º 26 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,53                         
450,43  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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87 14508-4 Grampos de 
Isolamento N.º 
200 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 15,7125                         
487,09  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

88 182521-6 Grampos de 
Isolamento N.º 
201 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,5867                         
452,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

89 374908-8 Grampos de 
Isolamento N.º 
204 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 16,36                         
507,16  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

90 374912-6 Grampos de 
Isolamento N.º 
206 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 15,93                         
493,83  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

91 374914-2 Grampos de 
Isolamento N.º 
209 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31         
9,5950 

                        
297,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

92 14528-9 Grampos de 
Isolamento N.º 
210 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,9633                         
463,86  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

93 14530-0 Grampos de 
Isolamento N.º 
212 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 9,7550                         
302,41  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

94 66911-3 Grampos de 
Isolamento N.º 
W8A 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza 
e a flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), fabricado em aço inoxidável sob a 
norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 13,42             
416,02  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE 

SAÚDE 

 

 

                           

                         ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

                         Processo Administrativo nº427229 /2017                              Pregão Eletrônico nº26/2017 

22 
Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br  

95 241955-6 Lima para osso  
Nº 12 

Em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A., resistente a fratura e 
corrosão. Não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricados 
com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 39 37,8125                      
1.474,69  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

96 276372-9 Lamparina à 
álcool 

Lamparina utilizada para procedimentos clínicos e laboratoriais. 
Composição inox. Validade indeterminada. Embalagem individual, 
constando dados de identificação do produto, registro no Ministério da 
Saúde e procedência. Medidas aproximadas: diâmetro superior externo 
2 cm e diâmetro inferior externo 7 cm, altura 4,5 cm. Procedência: 
Nacional. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. 

1 Un. 12 36,5433                         
438,52  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

97 42119-7 Pedra de Afiar 
de Arkansas 

Pedra na cor branca com medidas aproximadas de 10 cm de 
comprimento, 1 cm de altura e 2,5 de largura. 

1 Un. 8 30,7167                         
245,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
98 441118-8 Pinça Clinica 

para algodão Nº 
317 de 17 cm 

Constituído de 2 partes: representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Sua parte interna é lisa e a ponta ativa, apresenta 
ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas 
longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo a pega. 
Essas partes se unem através de uma articulação que permite os 
movimentos de abertura e fechamento. Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado em aço inoxidável 
sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço 
inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 195           
10,10 

                     
1.969,50  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

99 23328-5 Pinça Kelly Nº 
14 Reta 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado com aço inoxidável 
que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço 
inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 59 29,0350                      
1.713,07  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

100 23327-7 Pinça Kelly Nº 
14 Curva 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado com aço inoxidável 

1 Un. 39 26,91                      
1.049,49  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço 
inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

101 189745-4 Pinça de 
Dissecção e 
Dente de Rato 

Pinça com 14 cm, fabricada em aço inoxidável. As pinças devem ter 
pontas delicadas, com bom acabamento, evitando cantos vivos 
cortantes, o dente de rato não deve ser pontiagudo ou cortante. A 
serrilha ou dente de rato deve ter encaixe adequado. A pressão da 
mola na peça não pode ser muito dura e nem muito mole. As peças 
deverão estar de acordo com as normas da NBR-ISO 
13402/13851/13852/13912 e 13914. O aço inoxidável deverá estar de 
acordo com a norma NBR-ISO 7153-1. Certificado ISO 9001. A peça 
deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do 
fabricante e um código de identificação do lote de fabricação, para 
efeito de garantia através da data de fabricação. 

1 Un. 20 12,0233                         
240,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

102 183535-1 Pinça Porta 
Grampo de 
Palmer 

Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a 
fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e 
a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão 

1 Un. 59 59,9967                      
3.539,81  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

103 43922-3 Porta Agulha de 
Mayo Hegar de 
15 cm 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricado em  aço inoxidável 
sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço 
inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A 

1 Un. 39 29,0167                      
1.131,65  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

104 64534-6 Régua 
milimetrada de 
plástico para 
endodontia 

Régua fabricada em polímero de alta performance, leve, em várias 
cores,  modelo endodôntica, autoclavável  

1 Un. 39 8,46                         
329,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

105 174111-0 Seringa carpule 
de inox 

Seringa dobrável e com refluxo - Seguro dispositivo refluxo - pino de 
pressão, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a 
fratura e corrosão Fabricado em  aço inoxidável sob a norma NBR ISO 
7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 A, seguindo a norma RDC 59/2000.  

1 Un. 195 63,4775                    
12.378,11  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

106 157312-8 Seringa 
endodôntica 

Seringa endodôntica de inox para aplicação de pasta endodôntica 
(tipo hidróxido de cálcio) intra canal. De êmbolo rosqueável, fabricado 
em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A com registro na ANVISA 

1 Un. 20 55,6033                      
1.112,07  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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107 242063-5 Sindesmótomo 
duplo 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  
AISI 440 A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento 
feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão. 

1 Un. 39 27,09                      
1.056,51  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

108 255708-8 Sonda 
Milimetrada 
Goldman Fox nº 
4 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa nas duas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 15 mm 

1 Un. 39 21,5767                         
841,49  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

109 388759-6 Sonda 
exploradora nº 
05 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  
AISI 440 resistente a fratura e corrosão com  tratamento térmico total 
que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento) 

1 Un. 195 8,13                      
1.585,35  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

110 173900-0 Sugador 
Metálico de 
Endodontia – Kit 
Aspiração 

Kit de sucção para endodontia, em aço inoxidável, autoclavável, 
superfície lisa, resistente a fratura e corrosão. Compostos por 01 
seringa Luer de vidro cânulas de aspiração em diversos tamanhos sem 
bisel e adaptador que une a cânula de aspiração ao sistema de sucção 
do consultório odontológico. É importante que as cânulas não 
contenham bisel e que sejam fornecidas em nos diâmetros: 40x6 , 
40x10 e 40x20. 

1 Kit. 39 34,4050                      
1.341,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

111 165309-1 Tesoura Reta 
Tipo Iris de 12 
cm 

Tesoura em aço inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total 
que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência 
à corrosão. 

1 Un. 39 16,3967                         
639,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

112 183538-6 Tesoura para 
tecido Goldman 
Fox Reta 

Tesoura de 13 cm aproximadamente. Fabricado em aço inoxidável 
AISI 420 OU  AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão,com  
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20 35,16                         
703,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

113 375182-1 Ácido Fosfórico 
a 37% 

Composição: Ácido fosfórico, Digluconato de clorhexidina, 
espessante, corante e água deionizada. Gel tixotrópico que evita o seu 
escoamento para regiões indesejáveis. Apresentação: Condicionador 
ácido de esmalte e dentina com ácido. Ortofosfórico a 37% e 
Digluconato de Clorhexidina a 2%. Seringa c/ 2,5 ml. 

1 Seringa 640 5,6567                      
3.620,29  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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114 399382-5 Adesivo 
dentinário com 
flúor 

Sistema adesivo mono componente com liberação de flúor. 
Apresentado em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona 
como solvente, apresenta baixa viscosidade e alto poder de 
penetração nas estruturas dentinárias. Compatibilidade com umidade - 
hidrofilia; alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura 
dentinária, reduzindo a micro infiltração; Características: Acetona como 
solvente; Liberação de Flúor; Forma zona híbrida uniforme e estável; 
Possibilidade de presa dual (Self Cure Activator); Longo histórico de 
uso clínico. Apresentação: Frasco com 4ml. Com Registro na Anvisa. 

1370 Frasco 176 44,9875                      
7.917,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

115 287268-4 Adesivo 
dentinário com 
MDP 

Adesivo Monocomponente com MDP, fotopolimerizável convencional 
de dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém 
nanopartículas que conferem maior estabilidade e resistência ao filme 
adesivo. Elevado poder de resistência adesiva. Solvente a base de 
etanol.* Com MDP: o MDP faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao Ambar um potencial 
superior de adesão. Baixa incidência de hipersensibilidade. 
Apresentação: Frasco com 6ml.Com Registro na Anvisa 

1370 Frasco 176 121,53                    
21.389,28  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

116 140335-4 Agulha Gengival  
30 G Extra Curta 

Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte 
plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A 
cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um 
lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de 
anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a 
mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 
0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 
12mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta 
cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A 
cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte  As 
agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona 
segurança ao profissional.Além disso, estas cápsulas são embaladas 
em blister, onde constam algumas informações técnicas como: Nome 
da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. 
Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da 
Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de 
validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria 
segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação 
por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em 
caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do 
produto. 

38 Cx. 140 32,985                      
4.617,90  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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117 78189-4 Agulha Gengival 
30 G Curta 

Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte 
plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A 
cânula, chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um 
lado onde à parte metálica entra em contato com o tubete de 
anestesia, e outra parte onde a ponta principal entra em contato com a 
mucosa do paciente. Esta cânula tem seu diâmetro externo de 
0,30mm, seu comprimento total por volta de 50mm, e sua área útil de 
21mm. A cânula possui a sua ponta principal, trifacetado, ou seja, esta 
cânula na sua parte principal possui uma ponta com três biseis. A 
cânula possui uma lubrificação com silicone em toda sua parte. As 
agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que proporciona 
segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são embaladas 
em blister, onde constam algumas informações técnicas como:Nome 
da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. 
Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da 
Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de 
validade. As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria 
segurança do paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação 
por Raio Gama Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em 
caixas. Cada caixa contém 100 agulhas. Necessário amostra do 
produto. 

38 Cx. 624 35,7067                    
22.280,98  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

118 375189-9 Agulha Gengival 
Longa 27G longa 

Bisel tri facetado; Esterilizada por óxido de etileno, é condicionada 
individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com 
selo de segurança, para garantir a utilização de um produto que atende 
às mais rígidas normas de segurança. Fixação reforçada da cânula ao 
canhão, Cânula parede fina com lubrificantes especiais; cânula 
adequadamente flexível; 27G Longa: Indicada em anestesia troncular, 
pacientes com grandes mandíbulas e introdução de hidróxido de cálcio 
nos tratamentos de canal Apresentação: Caixa com 100 unidades. 
Necessário amostra do produto. 

38 Cx. 94 34,8233                      
3.273,39  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

119 182747-2 Alginato presa 
rápida com 
impressão livre 
de poeira 

Pacote c/ 410gr ou mais. 2426 Pct. 78 41,5267                      
3.239,08  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

120 76864-2 Alginato tipo II 
presa normal 

É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da 
especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, 
características tixotrópicas, escoamento e elasticidade seja capaz de 
reproduzir com perfeição detalhes de até 50m. Pode ser empregado 
em moldagens de arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em 
moldeiras ou em moldeiras e seringas. Alta resistência a compressão;  

2426 Pct. 39 47,7367                      
1.861,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE 

SAÚDE 

 

 

                           

                         ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

                         Processo Administrativo nº427229 /2017                              Pregão Eletrônico nº26/2017 

27 
Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br  

Baixa sinérese e dessecação quando armazenado em umidificador. 
Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente 
o peso; Baixos índices de distorção devido a perda de água. Pacote c/ 
410gr ou mais. 

121 390068-1 Anestésico à 
base de articaína 
HCl 4% com 
Epinefrina 
1/100.000 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 1 Cx. 195 99,1825                    
19.340,59  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

122 153421-1 Anestésico à 
base de 
Benzocaína 20% 
para uso tópico 

Apresentado na forma de um gel de alta viscosidade, hidrossolúvel e 
de baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e 
prolongada devido ao seu total contato com os tecidos. Indicado para 
uso nos procedimentos de anestesia local por infiltração, na tomada de 
moldagens, radiografias, colocação de próteses e remoção de tártaro, 
entre outros. Sabores: framboesa ou tutti frutti. Pote com 12 g. 

997 Pote 358 8,79                      
3.146,82  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

123 26936-0 Anestésico a 
base de 
cloridrato de 
lidocaína 2% sem 
vasoconstritor 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada. 61 Cx. 78 38,51                      
3.003,78  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

124 261448-0 Anestésico a 
base de 
cloridrato de 
lidocaína 2% 
com epinefrina 
1:100.000 

Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 
1:100.000, caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Na embalagem 
deverão constar algumas informações técnicas como: dados de 
identificação, Responsável técnico pelo produto, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa 
c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 

61 Cx. 10 66,0467                         
660,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

125 222772-0 Anestésico a 
base de 
cloridrato de 
mepivacaína a 
2% com 
epinefrina 
1:100.000 

Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 
1:100.000,Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 

61 Cx. 585 87,80                    
51.363,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

126 188606-1 Anestésico a 
base de 
cloridrato de 
mepivacaína a 
3% (30 mg/ml) 
Sem 

Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo 
siliconizado. Caixa com 50 tubetes. 

61 Cx. 130 76,7925                      
9.983,03  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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vasoconstrictor. 

127 11165-1 Anestésico a 
base de 
cloridrato de 
prilocaína 3% 
com felipressina 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 61 Cx. 1612 61,95                    
99.863,40  

AMPLA 
CONCORRÊNC

IA 

128 11165-1 Anestésico a 
base de 
cloridrato de 
prilocaína 3% 
com felipressina 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 61 Cx. 403 61,95                    
24.965,85  

COTA 25%
ME 

129 375185-6 Aplicador 
descartável 
(micro brush) 

Aplicadores descartáveis (tipo micro brush) flexíveis, fibras impedindo 
o gotejamento até o momento da aplicação, fibras regulares de 2 mm 
não absorventes, com 100 unidades, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, dados de fabricação, prazo de 
validade.Embalagem com 100 unidades. 

38 Emb. 325 7,2167                      
2.345,43  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

130 255709-6 Arco de Östby -
Arco para 
isolamento 
absoluto. 

Composição: Resina Termoplástica com Garras não deformáveis; 
Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; com excelente acabamento de 
superfície.Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 91 7,2767                         
662,18  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

131 14504-1 Arco de Young Em aço inoxidável AISI 420, resistente à fraturas. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 65 21,0367                      
1.367,39  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
132 396948-7 Babador 

descartável 
Impermeável 

Com 02 camadas de papel mais uma de plástico, tamanho 
aproximado de 33x48 cm, caixa com 100 na cor azul ou verde 

201 Cx. 390 14,2225                      
5.546,78  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
133 169024-8 Bicarbonato de 

sódio – uso 
odontológico 

Bicarbonato de sódio - 15 env. c/ 40g pó de bicarbonato exclusivo 
para uso odontológico.bicarbonato de sódio características: pó de 
bicarbonato exclusivo para uso odontológico. ideal para uso em 
aparelhos de profilaxia. Agente fluidificante. 

1 Pct. 387 21,8233                      
8.445,62  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

134 272580-0 Brocas 
douradas para 
acabamento de 
resina composta 

Brocas para acabamento de resina composta - kit acabamento grana 
fina e ultrafina; Composta de 4 pontas diamantadas de granulometria 
FINA (46 micrômetros) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F e 3 de 
granulometria ULTRAFINA (30 micrômetros) - 1190FF, 3168FF, 
3195FF, destinam-se ao acabamento FINO e ULTRAFINO de resinas 
compostas. Brocas para alta rotação/AR. Com certificado em Boas 

1304 kit 195 31,1733                      
6.078,79  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 
Kit 07 brocas douradas. 

135 353688-2 Broca carbide 
Endo Z, AR. 

Broca Endo Z, tronco-cônica, material Carbide, para alta rotação/AR, 
parte ativa carboneto de tungstênio/carbide (k20), extremidade inativa, 
sem corte, dourada aço inox DIN 114197 (13%Cr), com 0,9mm de 
diâmetro, haste 21 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 215 18,52                      
3.981,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

136 85288-0 Broca carbide 
ZEKRYA Tronco-
Cônica, AR, HL . 

Broca Tronco-Cônica Longa ZEKRYA, com ponta ativa  REF. 151, 
material Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, 
Cirúrgica, haste longa.  Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 234 25,4750                      
5.961,15  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

137 344243-8 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR, HL. 

Broca Cirúrgica, para alta rotação nº 702 material Carbide/carboneto 
de tungstênio, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm. Autoclavável. 
Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 6,9167                         
809,25  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

138 42485-4 Broca carbide 
esférica n.º06, 
AR. 

Broca carbide esférica n.º06, para alta rotação. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 5,98                         
699,66  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

139 344267-5 Broca carbide 
cirúrgica esférica 
n.º08,  AR, HL. 

Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003.v Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 49 7,0067                         
343,33  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

140 76862-6 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR. 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-
59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 85 9,22                         
783,70  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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141 250182-1 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR, HL 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85 6,3387                         
538,79  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

142 250183-0 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR. 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação 
(RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 85 6,8167                         
579,42  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

143 96784-0 Broca carbide, 
cirúrgica nº 703, 
AR, HL 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 703, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85 9,08                         
771,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

144 344265-9 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR, HL, PR (peça 
reta) 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, 
Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 8,7425                         
454,61  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

145 158330-1 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR, HL, PR (peça 
reta) 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, 
Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 8,7425                         
454,61  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

146 136087-6 Broca carbide, 
cirúrgica nº 
8,esférica, AR, 
HL, PR (peça 
reta) 

Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-
59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 52 7,7733                         
404,21  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

147 42115-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 02 
AR 

Broca Esférica REF. 02, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 

1 Un. 117 5,4367                         
636,09  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

148 5318-0 Broca Carbide 
Esférica nº. 04 
AR 

Broca Esférica REF. 04, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 5,4367                         
636,09  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

149 94523-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 05 
AR 

Broca Esférica REF. 05, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 11,9933                      
1.403,22  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

150 42485-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 06 
AR 

Broca Esférica REF. 06, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 8,3433                         
976,17  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

151 187223-0 Broca Carbide 
Periforme nº. 329 
AR 

Broca Periforme REF. 329, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 6,1350                         
717,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

152 141006-7 Broca Carbide 
Periforme nº. 330 
AR 

Broca Periforme REF. 330, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 6,8050                         
796,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

153 40768-2 Broca Carbide 
Cone Invertido 
nº. 245 Carbide 
AR 

Broca Cone Invertido REF. 245, material Carbide/carboneto de 
tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-
59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 195 5,5267                      
1.077,71  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

154 40768-2 Broca Carbide 
Cone Invertido 
nº. 246, AR 

Broca Cone Invertido REF. 246, material Carbide/carboneto de 
tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-
59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 195 5,5267                      
1.077,71  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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155 28354-1 Broca 
Diamantada nº 
3203, Cônica 
Topo em Chama 
AR 

Broca Cônica Topo em Chama REF.3203, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85 1,2650                         
107,53  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

156 28354-1 Broca 
Diamantada nº 
3203, Cônica 
Topo Ogival AR 

Broca Cônica Topo Ogival REF.3203, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 20 1,4550                           
29,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

157 5329-5 Broca 
Diamantada nº 
1034cone 
invertido, AR 

Broca cone invertido REF. 1034, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 943 2,1300                      
2.008,59  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

158 38725-8 Broca 
Diamantada nº. 
1062, Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR 

Broca Tronco Cônica, topo plano, REF. 1062, material Diamantada, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 1,4700                           
76,44  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

159 5330-9 Broca 
Diamantada nº 
1046  Cone 
Invertido, Dupla, 
AR 

Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1046, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878 1,9000                      
1.668,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

160 17617-6 Broca 
Diamantada nº 
1047  Cone 
Invertido, Dupla, 
AR 

Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1047, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878 2,2700                      
1.993,06  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

161 17659-1 Broca 
Diamantada nº 
1091  Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR. 

Broca Cilíndrica Topo Plana REF. 1091, material Diamantada, para 
alta rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 146 1,3433                         
196,12  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

162 38699-5 Broca 
Diamantada nº 
3195 Cônica 
Topo Ogival, AR 

Broca Cônica, Topo Ogival REF. 3195, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 358 2,2000                         
787,60  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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163 5335-0 Broca 
Diamantada nº 
1332 Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR 

Broca Tronco Cônica, Topo Plano REF. 1332, material Diamantada, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 2,4200                         
283,14  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

164 5329-5 Broca 
Diamantada nº 
1150 Cone 
Invertido, Topo 
arredondado, AR 

Broca Cone Invertido, Topo Arredondado REF.1150, material 
Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-
59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 59 8,0600                         
475,54  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

165 5330-9 Broca 
Diamantada nº 
1052 Tipo Roda, 
AR 

Broca Tipo Roda REF. 1052, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85 8,0633                         
685,38  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

166 254262-5 Broca 
Diamantada nº 
2068F Tronco 
Cônica 
Extremidade 
Plana, AR 

Broca Tronco Cônica Extremidade Plana nº 2068F, material 
Diamantada, para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-
59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 26 3,9567                         
102,87  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

167 399163-6 Broca 
Diamantada nº 
1011 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1011, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 172 1,8167                         
312,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

168 5324-4 Broca 
Diamantada nº 
1012 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1012, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,8767                      
6.161,21  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

169 17657-5 Broca 
Diamantada nº 
1013 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1013, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,9375                      
6.360,81  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

170 5325-2 Broca 
Diamantada nº 
1014 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1014, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 

1 Un. 3283 1,8875                      
6.196,66  

ITEM 
EXCLUSIVO 
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Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

ME 

171 20579-6 Broca 
Diamantada nº 
1015 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1015, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,6967                      
5.570,27  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

172 399175-0 Broca 
Diamantada nº 
1016 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1016, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,7833                      
5.854,57  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

173 40321-0 Broca 
Diamantada nº 
1016 Esférica, 
AR, HL. 

Broca Esférica REF. 1016 HL, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste longa-28 mm, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 455 1,6700                         
759,85  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

174 40322-9 Broca 
Diamantada nº 
1019 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1019, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,7733                      
5.821,74  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

175 219135-0 Broca 
Diamantada nº 
3168  Periforme 
AR 

Broca Periforme REF. 3168, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 2,1800                         
170,04  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

176 38706-1 Broca 
Diamantada 
nº1111F Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 1111F, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 1,7600                         
137,28  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

177 40314-8 Broca 
Diamantada 
nº1111FF Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 1111FF, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 1,7600                         
137,28  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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178 374896-0 Broca 
Diamantada 
nº3118F Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 3118F, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878 1,7967                      
1.577,50  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

179 42100-6 Broca LENTULO 
tipo espiral, 25 
mm 

Broca Espiral, tipo LENTULO, material aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 25 mm de comprimento, diâmetros: 0,25, 0,30, 
0,35, 0,40 mm, caixa c/ 4 unidades. 

1 Cx. 117 28,8900                      
3.380,13  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
180 152666-9 Broca GATES 

nº. 1 (32 mm) 
Broca Tipo GATES REF. 1,material  aço, para baixa rotação contra 

ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 38,0000                      
1.140,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

181 65897-9 Broca GATES 
nº. 1 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Unidade. 

1 Un. 176 7,9267                      
1.395,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

182 152668-5 Broca GATES 
nº. 2 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003 . Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 38,6667                      
1.160,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

183 65894-4 Broca GATES 
nº. 2 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 35,8600                      
1.075,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

184 152670-7 Broca GATES 
nº. 3 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 42,9167                      
1.287,50  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

185 173766-0 Broca GATES 
nº. 3 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 44,3333        
1.330,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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186 301107-0 Broca GATES 
nº. 4 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 4,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 43,2500                      
1.297,50  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

187 65895-2 Broca GATES 
nº. 4 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 4,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Unidade. 

1 Un. 176 9,6400                      
1.696,64  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

188 169173-2 Broca LARGO 
nº. 1 (28 mm), 
tipo Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 44,0267                         
880,53  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

189 106184-4 Broca LARGO 
nº. 1 (32 mm) tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 34,7333                         
694,67  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

190 169174-0 Broca LARGO 
nº. 2 (32 mm) tipo 
Helicoidal, 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 33,4000                         
668,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

191 48974-3 Broca LARGO 
nº. 2 (28 mm), 
tipo Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Unidade. 

1 Un. 120 10,5033                      
1.260,40  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

192 106188-7 Broca, LARGO 
nº. 3 (32 mm), 
tipo Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material  aço, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 34,5933                         
691,87  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

193 301128-3 Broca LARGO 
nº. 3 (28 mm) tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, 
NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 120 10,2500                      
1.230,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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194 181511-3 Broca Shofu 
Tipo Chama, AR 

Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, 
formato chama na cor branca, utilizada para polimento de resinas 
compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 650 9,7800                      
6.357,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
195 159064-2 Broca Shofu 

Tipo Cilíndrica, 
AR 

Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, 
formato cilíndrico na cor branca, utilizada para polimento de resinas 
compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 650 9,6067                      
6.244,36  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
196 86938-4 Broqueiro 

individual de 
alumínio 

Broqueiro fabricado em alumínio, com 15 furos com tampa 
autoclavável. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 91 15,9400                      
1.450,54  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
197 90866-5 Carbono em fita 

para oclusão 
ultrafina 

Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca de 100 
micras de espessura Resistente à tração e à umidade com registro na 
ANVISA. Bloco com 12 folhas. 

2196 Bloco 458 2,3767                      
1.088,53  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
198 167249-5 Cartela Plástica 

para 04 RX 
Periapical 

Cartela Plástica para 04 RX Periapical. 1 Un. 2600 1,5450                      
4.017,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
199 161111-9 Cartela Plástica 

para 02 RX 
Periapical 

Cartela Plástica para 02 RX Periapical 1 Un. 2600 2,5900                      
6.734,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
200 160138-5 Cera rosa nº 7 Caixas com 18 lâminas/ 225g 2180 Cx. 20 9,7033                         

194,07  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

201 371058-0 Cera  utilidade Cor vermelha, caixas com 5 lâminas / 225g 2180 Cx. 20 12,1950                         
243,90  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
202 201518-8 Cicatrizante 

para alvéolo 
dental 

Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. Com 
“própolis” e isento de Eugenol  (frasco de 10g). Com registro na 
ANVISA 

1 Frasco 325 15,8833                      
5.162,07  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
203 182754-5 Cimento de 

Hidróxido de 
Cálcio para 
forramento Kit 

Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Composição de 
hidróxido de cálcio radiopaca, biocompatível, não contém eugenol e 
não inibe a presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, 
presa rápida. Embalagem contendo um tubo c/ pasta base 13gr. um 
tubo de pasta catalisadora 11gr. e um bloco de mistura. 

1 Kit 614 11,0075                      
6.758,61  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

204 286768-0 Cimento de 
ionômero de 
vidro 
fotopolimerizável 
para forração 
com reforço de 

Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, 
liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit 
contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-aluminio 5,5 ml liquido ácido a 
base ácido polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de 
espatulação. Registro na ANVISA 

1 Kit 381 250,67                    
95.505,27  

AMPLA 
CONCORRÊNC

IA 
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resina 

205 286768-0 Cimento de 
ionômero de 
vidro 
fotopolimerizável 
para forração 
com reforço de 
resina 

Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, 
liberação contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit 
contendo, 9 gr de Pó silicato de flúor-aluminio 5,5 ml liquido ácido a 
base ácido polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de 
espatulação. Registro na ANVISA 

1 Kit 127 250,67                    
31.835,09  

COTA 25%
ME 

206 11308-5 Cimento de 
ionômero de 
vidro 
fotopolimerizável 
para restauração 
cor A3 com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para restauração com refrorço de 
resina, fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, tripla presa: 
fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero 
de vidro. . Pó silicato de flúor-aluminio cor A3,  liquido ácido 
policarboxilico2-hidroxietilmetacrilato e água. Glaser BisGMA e 
TEGDMA. Prime2-hidroxietilmetacrilato  e etanol. Kit contendo, Pó A3 
de 9g + 1 Líquido de 8ml + 1 Primer de 6,5ml + 1 Glaze de 6,5ml. 
Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Registro na 
ANVISA 

1 Kit 520 179,0133                    
93.086,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

207 168674-7 Cimento 
Endodôntico  Kit 
(pasta/pasta) a 
base de 
Hidróxido de 
Cálcio, sem 
resina. 

Cimento endodôntico altamente biocompatível. Apresenta alta 
efetividade de vedamento, pois tem excelente aderência a parede do 
canal radicular e aos cones de gutta percha. Solubilidade zero à água. 
O Hidróxido de cálcio ajuda na remineralização, regeneração óssea e 
cicatrização apical, a presença de enoxolona previne o risco de uma 
possível inflamação, a methenamina age como um poderoso 
antisséptico.Não contém Eugenol, Mistura pasta/pasta. Fácil 
manipulação e ótimo tempo de trabalho. Registro na ANVISA 

1138 Kit 59 125,8975                      
7.427,95  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

208 11309-3 Cimento 
Ionômero de 
Vidro 
autopolimerizáve
l para técnica da 
ART. Cor A3. Kit 
com pó e líquido 

Cimento Ionômero de Vidro para técnica da ART. É um cimento de 
presa rápida, presa química, possui uma boa adesão ao esmalte e à 
dentina sendo desnecessária a criação de retenções. Indicado para 
ART, Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com 
finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. 
Possui CE (Certificação Européia). Indicado para Restaurações de 
dentes decíduos, restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões 
em regiões cervicais não cariosas, para tratamento restaurador 
atraumático (ART) e Cimentações provisórias de coroas. Cor A3. 
Apresentação 1 frasco de cimento em pó com 10g (ionômero de vidro 
micronizado Ingredientes Inativos: pigmentos (Óxidos de Ferro), cargas 

1 Kit 59 103,775                      
6.122,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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(Sílica e Zircônia), fluoretos (Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido 
com 8ml (ácido poliacrílico e ácido tartárico Ingredientes Inativos: água 
deionizada, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. 
Autopolimerízavel (quimicamente ativado). Registro na ANVISA 

209 5041-5 Cimento óxido 
de zinco e 
eugenol tipo II 

Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol.  Indicada 
para restaurações temporárias de longa espera, rapidez de 
manipulação e suas propriedades sedativas Alto vedamento marginal;  
Presa Rápida; Alta resistência à compressão; Apresentação Kit 
contendo:  - 01 frasco de pó com 38g; - 01 frasco de líquido com 15ml. 

1 Kit 546 68,6175                    
37.465,16  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

210 438385-0 Cimento 
Periodontal sem 
eugenol, sistema 
pasta pasta 

Kit contendo bisnagas base com 90g e ativador com 90g 1 Kit 29 43,4967                      
1.261,40  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

211 11334-4 Colgaduras clip-
inox para um só 
RX 

Colgaduras do tipo clip confeccionadas em aço inox para um só RX. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 59 2,6267                         
154,98  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
212 40797-6 Cone Acessório 

de Guta Percha 
RS 28 mm 

Conjunto de cones P (MF), M (F), G (FM), comprimento 28 mm.Caixa 
com 120 unidades 

169 Cx 88 20,8233                      
1.832,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
213 227950-9 Cone Acessório 

Guta Percha R7 
(XF) 28 mm 

Extra fino (XF/PM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades 169 Cx 117 21,7925                      
2.549,72  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
214 80413-4 Cone Acessório 

Guta Percha R8 
Caixa com 120 unidades 169 Cx. 91 21,4050                      

1.947,86  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

215 374629-1 Cone de papel 
Absorvente 1ª 
série 15/40 

Caixa com 120 unid, kit calibrado 15/40, de 28 mm de comprimento. 169 Cx. 156 23,2925                      
3.633,63  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
216 374634-8 Cone de papel 

Absorvente 2ª 
série 45/80 

Caixa com 120 unid, kit calibrado 45/80, de 28 mm de comprimento. 169 Cx. 91 24,5350                      
2.232,69  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
217 374601-1 Cone principal 

de guta percha 1ª 
serie 15/40 

Kit calibrado 15/40 caixa c/ 120 und. 28mm. em média 169 Cx. 156 24,3125                      
3.792,75  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
218 374605-4 Cone principal 

de guta percha 2ª 
serie 45/80 

Kit calibrado 45/80 caixa c/ 120 und. 28mm. em média 169 Cx. 91 20,8000                      
1.892,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 
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ME 

219 375288-7 Conjunto 
aspiração endo 
com 3 cânulas 

Agulhas Hipodermicas para Endodontia.Canhao americano Luer Lock, 
fabricada em aço inox.Produto reutilizavel apos esterilizacao em 
autoclave O Kit também contém três cânulas de aspiração sem bisel: 
40x6, 40x10 e 40x20 

1551 Kit 91 28,7533                      
2.616,55  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

220 18681-3 Cunhas 
reflexivas 
sortidas 

Composição: Cloreto de polivinila Não necessita de recortes. 
Conformação anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que 
garante um bom travamento. Apresentam-se em dois tamanhos 
diferentes Apresentação: Cunhas Reflexivas - 20 uni. Sortidas. Produto 
com registro na ANVISA 

54 Cx. 52 23,7933                      
1.237,25  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

221 364031-0 Cunha de 
madeira 

Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem 
farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; pronta para uso, disponível 
em 5 tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. 
Produto com registro na ANVISA 

54 Cx. 52 24,3233                      
1.264,81  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

222 92243-9 Dessensibilizant
e dentinário em 
gel 

Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto de 
potássio. Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras. 

1 Seringa 30 16,2667                         
488,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
223 324328-1 Digluconato de 

clorexidina 
0,12% 

Utilizado para bochechos é um anti-séptico antibacteriano. Produto 
com registro na ANVISA. Frasco com 1000 ml (1 litro),  com válvula 
para retirada do produto. 

28 Frasco 449 29,4750                    
13.234,28  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
224 341885-5 Disco de lixa 

para acabamento 
e polimento de 
resina. 

São dotados de sistema de encaixe rápido que confere rapidez no 
acoplamento do disco ao mandril e evita a existência de partes 
metálicas na superfície de trabalho.  Seu tamanho reduzido facilita a 
visualização do campo de trabalho. Kit Sortido:  Embalagem contendo 
56 discos em 4 granulações e 1 mandril com as seguintes opções: - 
Discos de 8 a 12mm (7 discos de 8mm + 7 disco de 12mm de cada 
granulação) - Somente discos de 8 ou de 12mm. 

1 Kit 130 160,06                    
20.807,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

225 138791-0 Discos de feltro 
para mandril p/ 
contra ângulo de 
12 mm 

Caixa contendo 24 discos de feltro com diâmetros de 12 mm e um 
mandril. 

1 Cx. 20 24,03                         
480,60  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

226 66620-3 Dosador de 
água 

Copo plástico ou acrílico com graduação (ml). Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 7 3,7667                           
26,37  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
227 66619-0 Dosador de 

alginato 
Copo medida para alginato. Embalagem com 1 unidade. 1 Un. 7 3,3333                           

23,33  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 
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228 399385-0 EDTA trissódico Promove um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, 
amolecendo-a e facilitando assim o preparo dos condutos Vidro c/ 
20ml. 

1370 Frasco 59 5,7767                         
340,83  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
229 312491-6 Endo Ice  Spray Spray para teste de vitalidade em dentes, a –50° C. Embalagem com 

1 unidade. 
1 Un. 91 20,72                      

1.885,52  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

230 11346-8 Escova de aço 
para limpeza de 
brocas 

Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para limpeza de 
brocas odontológicas. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 4,8633                         
379,34  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
231 312136-4 Escova de 

Robson cônica - 
preta 

Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas 
de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade cônica . 
Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 325 0,9533                         
309,82  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
232 312134-8 Escova de 

Robson plana - 
preta 

Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas 
de nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade plana. 
Preta para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 1690 1,04                      
1.757,60  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
233 77144-9 Espaçador 

digital para 
endodontia 21 
mm 

Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores 
amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem 
com 4 unidades 

1 Blister 
c/4 

unidade
s 

39 101,38                      
3.953,82  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

234 77145-7 Espaçador 
digital para 
endodontia 25 
mm 

Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores 
amarelo, vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem 
com 4 unidades 

1 Blister 
c/4 

unidade
s 

39 97,80                      
3.814,20  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

235 65343-8 Espátula de 
plástico para 
manipulação de 
alginato 

ESPÁTULAS PLÁSTICAS Para gesso e alginato Pacote com 25 unid. 
Colorida 

1 Pct 2 4,9067                             
9,81  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

236 65301-2 Espátula de 
plástico para 
manipulação de 
ionômero de 
vidro 

Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro, deve 
possuir flexibilidade, embaladas individualmente. Necessário catálogo 
com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 2,2450                         
116,74  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

237 14064-3 Espelho plano 
bucal n° 5 

Espelho bucal - plano número 05, s/cabo,imagem frontal de precisão, 
confeccionado em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de 
esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente. 
Marca comercial, procedência de fabricação, com registro no Ministério 
da Saúde Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 780 2,7933                      
2.178,77  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

238 255247-7 Esponja Esponja hemostática obtida da gelatina liofilizada de origem Porcina e 1595 Cx 195 19,3633                      ITEM 
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hemostática esterilizada por raios gama. Caixa com 10 unidades. 3.775,84  EXCLUSIVO 
ME 

239 42110-3 Eucaliptol É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, 
característico, de sabor picante, seguido da sensação de frescura. 
Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, o 
sulfeto de carbono, o ácido acético glacial, os óleos vegetais e 
essências. Vidro 20 ml. 

1 Vd. 26 5,87                         
152,62  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

240 290908-1 Eugenol É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a 
exposição ao ar, odor de cravo, insolúvel na água,  solúvel no álcool, 
clorofórmio, éter e em óleos.Vidro com 20 ml 

92 Vd. 91 7,3867                         
672,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
241 4989-1 Evidenciador de 

placa bacteriana 
(pastilha) 

Pastilhas com corantes orgânicos, à base de Eritrosina e Azul de 
Indigotina, que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que 
os pacientes possam removê-las através da escovação. Caixa com 
120 pastilhas. 

1 Cx. 130 21,06      
2.737,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

242 371894-8 Extirpa Nervos Instrumentos farpados indicados para a remoção do conteúdo pulpar. 
Sortido 25-50 (1x25, 2x030, 2x035, 2x040, 1x45, 1x50) – 21mm. 
Embalagem com 10 unidades. 

1457 Emb. 156 21,0033                      
3.276,51  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
243 27382-1 Filme para 

Radiografia 
Oclusal 5,7X7,6 
cm 

Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente 5,7 cm x 7,6 
cm, – Filme de velocidade rápida. Caixa com 25 unidades. Embalagem 
com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, 
produto com registro na ANVISA. 

156 Cx 13 188,3275                      
2.448,26  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

244 98948-7 Filme para 
Radiografia 
Periapical para 
Adulto, 3x4cm 

Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação, 
pode ser processado manualmente, alto contraste, com uma redução 
de exposição de até 20% em relação ao filme velocidade E e 60% em 
relação aos filmes de velocidade D.  Caixa com 150 películas, 
contendo externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação, prazo 
de validade e recomendações sobre armazenamento. Produto com 
registro na ANVISA. 

2476 Cx. 163 84,3267                    
13.745,25  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

245 224830-1 Filme Periapical 
Infantil, 22 X 35 
mm 

Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação 
pode ser processado manual, alto contraste, com uma redução de 
exposição de até 20%. Essa redução será de até 60%, quando 
comparado a um filme de velocidade D, filme de velocidade E quando 
processado manualmente. CX C/ 100 Filmes, contendo externamente o 
n.ºde lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e 
recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na 
ANVISA. 

38 Cx. 13 157,9375                      
2.053,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

246 375073-6 Fio de sutura 
seda agulhado 
3.0 

Fio de sutura seda agulhado 3.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 3.0 , ½ 
circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, 
cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas 

155 Cx. 276 28,3867                      
7.834,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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individualmente. Produto com registro na ANVISA 

247 375074-4 Fio de sutura 
seda agulhado 
4.0 

Fio de sutura seda agulhado 4.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 4.0 , ½ 
circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, 
cor preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas 
individualmente. Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 276 29,2167                      
8.063,81  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

248 277825-4 Fio de sutura 
nylon 3.0 
agulhado 

Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon 
na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 
encastoada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as 
especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e 
embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 488 36,38                    
17.753,44  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

249 1711559-8 Fio de sutura 
nylon 4.0 
agulhado 

Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon 
na forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 
encastoada em um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as 
especificações da NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e 
embaladas individualmente. Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 488 28,9225                    
14.114,18  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

250 409614-2 Fio dental Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, 
confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, isento 
de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, 
com corte do fio sem desfiá-lo. Embalagem em estojo individual de 
polipropileno, trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência de lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Rolo 
com 100 m. 

1 Un. 312 1,6867                 
526,25  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

251 399480-5 Fio retrator 
gengival Fino 

Fabricado com um delicado fio de algodão, espessura fina,  
impregnado com cloreto de alumínio e isento de Epinefrina, o que 
reduz a presença de fluidos e de sangramento devido a sua grande 
ação adstringente. Frasco com 1,5 metros 

1 Un. 39           
11,00 

                        
429,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

252 11326-3 Fita Matriz de 
aço inox 0,05x 
0,5 x500mm 

Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto. 1 Rolo 527 1,9367                      
1.020,64  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
253 11327-1 Fita Matriz de 

aço inox 0,07x 
0,7 x 500mm 

Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto. 1 Rolo 351 1,9933                         
699,65  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
254 77146-5 Flúor gel 

acidulado 
Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. Embalado em frasco de 200 

ml, providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

116 Un. 117 3,2975                         
385,81  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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255 375536-3 Flúor gel neutro Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. Embalado em frasco de 200 ml, 
providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

116 Un. 202 3,61                         
729,22  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

256 40833-6 Flúor verniz Kit, contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco contendo 10 ml 
de solvente. 

1370 Kit 47 14,77                         
694,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
257 20445-5 Formocresol 

(AN) 1/5 
Apresentação: vidro com 10ml. Indicado para a terapia pulpar de 

dentes decíduos e permanentes, como substituto do Formocresol (A N) 
formulação mais diluída. Composição: Formaldeído, ácido crescílico e 
hidroalcoólico 

89 Frasco 49 3,7933                         
185,87  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

258 42483-8 Frasco Dappen 
de Plástico 

Espessura mínima de 3 mm sextavado sem rebarbas, com duas 
concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a 
menor com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 46 1,53                           
70,38  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

259 30783-1 Frasco Dappen 
de Vidro 

Sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com 
capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml 
e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 2,2133                         
172,64  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
260 42464-1 Frasco Dappen 

de Silicone 
Esterilizável, antiaderente, com duas concavidades sendo a maior 

com capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 
2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 4,0667                         
211,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
261 311550-0 Gesso Comum 

1kg 
Gesso comum ou gesso Paris, composto por sulfato de cálcio, cor 

branca, apresentando resistência à compressão de aproximadamente 
60 kg/cm, solúvel em água, pacote de 1 kg 

2527 Pct. 33 4,9067                         
161,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
262 42466-8 Gesso Pedra 

1Kg 
Gesso pedra, composto por sulfato de cálcio e pigmento, cor amarelo, 

solúvel em água, pacote de 1kg. 
2527 Pct. 130 5,23                         

679,90  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

263 173188-2 Grau de 
Borracha Médio 

Grau de silicone, tamanho médio para espatulação de gesso e 
alginato. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 13 4,1933                           
54,51  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
264 228331-0 Guta percha em 

bastão 
Embalagem com 08 unidades cor rosa e branca (sortida) 1457 Cx. 39 28,27                      

1.102,53  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

265 143685-6 Hemostático 
tópico 

Características: Solução a base de cloreto de alumínio; - Não contém 
Epinefrina; - Ação adstringente. Vidro com 20 ml 

1 Vd 104 9,9033                      
1.029,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
266 185317-1 Hidróxido de 

Cálcio PA 
Pote com 10 g 21 Un. 100 3,8550                         

385,50  
ITEM 

EXCLUSIVO 
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ME 

267 321915-1 Iodofórmio Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose 
de resíduos irritantes aos tecidos Vidro pó com 20gr. 

1370 Vd. 47 13,56                         
637,32  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
268 136421-9 Jaleco de 

polipropileno 
descartável 
manga longa 

Jaleco de polipropileno descartável de manga longa, gola de padre, 
punho em elástico, com botão de pressão, gramatura 50 a 60. 
Embalagem com 01 unidade. 

1 Un. 228 4,4533                      
1.015,35  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

269 251207-6 Kit cirúrgico 
estéril 
descartável 

Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de 
papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados 
com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 02 aventais 
cirúrgicos punho lastex – 35g01 protetor de cadeira – 1,10 x 2,20 m 01 
encosto de cabeça 02 campos de mesa auxiliar 70 x 90 cm- 25g 01 
campo para motor 45 x 70 cm 01 campo cirúrgico fenestrado 1,40x2,00 
m 35g, 02 protetores de refletor, 04 propés e 02 toalhas absorventes. 

1138 Kit 189 23,45                      
4.432,05  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

270 123595-8 Kit Mini - 
cirurgia estéril 
descartável 

Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de 
papel cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados 
com dobras cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 01 avental cirúrgico 
punho lastex – 35g 01 campo cirúrgico simples 70 x 90 cm- 35g 01 
campo cirúrgico fenestrado 70x90cm 35g 01 toalha absorvente 

1138 Kit 189 24,9850                      
4.722,17  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

271 77616-5 Kit de borracha 
para polimento 
de amálgama 

Pontas de Borracha para Polimento e Acabamento de Amálgama Kit 
c/ 06 pontas de Borracha para polimento de amálgama nas formas de 
torpedo e taça nas cores: Torpe de Marrom; Verde; Azul e Taça 
Marrom; Verde; Azul 

1 Kit 124 26,7933                      
3.322,37  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

272 0001872 Kit de Higiene 
Bucal para 
Adultos 

Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com 
empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 
creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 
gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica 
medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através 
de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a 
personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e 
Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 27300 5,4550                  
148.921,50  

AMPLA 
CONCORRÊNC

IA 
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273 0001509 Kit de Higiene 
Bucal para 
Adultos 

Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com 
empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 01 
creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 
gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica 
medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através 
de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a 
personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e 
Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 9100 5,4550                    
49.640,50  

COTA 25%ME

274 0001871 Kit de Higiene 
Bucal para 
Crianças 

Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras 
de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e 
arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, 
com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 
01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 
gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica 
medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através 
de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a 
personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e 
Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 14625 5,7833                    
84.580,76  

AMPLA 
CONCORRÊNC

IA 

275 0001708 Kit de Higiene 
Bucal para 
Crianças 

Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras 
de tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e 
arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, 
com empunhadura, embalada individualmente em saquinho plástico); 
01 creme dental contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 
gramas e 01 tubo de fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica 
medindo 08 X 20 cm em PVC de 0,20 mm , com fechamento através 
de passante, com a frente transparente e o verso branco leitoso, com a 
personalização da Prefeitura Municipal de Saúde de Várzea Grande e 
Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 4875 5,7833                    
28.193,59  

COTA 25%
ME 

276 161051-1 Lâmina de 
bisturi n º 12 

Lâmina de bisturi n º 12, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26 29,30                         
761,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
277 21473-6 Lâmina de 

bisturi nº 15 
Lâmina de bisturi nº 15, fabricadas em aço carbono, embaladas 

individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26 22,8350                         
593,71  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
278 270454-4 Lâmina de 

bisturi nº 15c 
Lâmina de bisturi nº 15c, fabricadas em aço carbono, embaladas 

individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26 29,3633                         
763,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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279 376020-0 Lençol de 
borracha para 
isolamento 
absoluto 

Lençol de borracha com Registro no Ministério da Saúde — Validade: 
4 anos, com ISO 9001:2000 Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm 
Cor: azul. Aroma: tutti-frutti Embalagem: caixas com 26 unidades 
embaladas individualmente 

2221 Cx. 195 21,31                      
4.155,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

280 182557-7 Lima Hedstroen 
1ª série 21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões 
ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm 

308 Kit 146 15,43                      
2.252,78  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
281 182556-9 Lima Hedstroen 

1ª série 25mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões 

ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25mm 
308 Kit 88 15,58                      

1.371,04  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

282 312286-7 Lima Hedstroen 
1ª série 31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões 
ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31mm 

308 Kit 59 12,23                         
721,57  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
283 274370-1 Limas 

Hedstroen 2ª 
série 25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões 
ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 25mm 

308 Kit 29 16,35                         
474,15  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
284 274371-0 Limas 

Hedstroen 2ª 
série 31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões 
ISO Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 31mm 

308 Kit 29 12,23                         
354,67  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
285 267708-3 Lima Kerr 1ª 

série 21mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 

forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm 

308 Kit 88 11,7367                      
1.032,83  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
286 252953-0 Lima Kerr 1ª 

série 25mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 

forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25 mm 

308 Kit 146 11,4733                      
1.675,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
287 267709-1 Lima Kerr 1ª 

série 31mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 

forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31 mm 

308 Kit 59 13,2733                         
783,12  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
288 5282-5 Lima Kerr 2ª 

série 21mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 

forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 21mm 

308 Kit 59 13,4833                         
795,51  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
289 267710-5 Lima Kerr 2ª 

série 25mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 

forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 25mm 

308 Kit 59 13,2733                         
783,12  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
290 267709-1 Lima Kerr 2ª 

série 31 mm 
Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 

forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 31 mm 

308 Kit 59 15,3767                         
907,23  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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291 254274-9 Lima Kerr nº 6 
21mm 

Lima Kerr especial nº 6 21mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 13,7067                         
890,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
292 391095-4 Lima Kerr nº 6 

25mm 
Lima Kerr especial nº 6 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 

qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 13,7067                         
890,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
293 374698-4 Lima Kerr nº 8 

21mm 
Lima Kerr especial nº 8 21mm. produzido em aço inoxidável de alta 

qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 14,8467                         
965,04  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
294 169190-2 Lima tipo Kerr 

nº 8 25mm 
Lima tipo Kerr especial nº 8 25mm, produzido em aço inoxidável de 

alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de 
conicidade atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 13,7067                         
890,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
295 5293-0 Lima tipo Kerr 

nº 10 21mm 
Lima tipo Kerr especial nº 10 21mm, produzido em aço inoxidável de 

alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de 
conicidade atendendo os padrões ISO, Kit c/ 06 

308 Kit 94 13,7067                      
1.288,43  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
296 5309-0 Lima tipo Kerr 

nº 10 25mm 
Lima tipo Kerr especial nº 10 25mm, produzido em aço inoxidável de 

alta qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de 
conicidade atendendo os padrões ISO Kit c / 06 

308 Kit 124 13,7067                      
1.699,63  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
297 99623-8 Lima tipo kerr 1ª 

série 25mm tipo 
Flex File (Níquel-
Titânio) 

Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File. Fabricadas em liga de 
Níquel-Titânio, estes instrumentos devem ser empregados na 
instrumentação de canais com curvatura muito acentuada. 
Apresentação: Ø ISO sortido 015-040 –25mm, cx. c/ 06 

308 Kit 36 164,6033                      
5.925,72  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

298 171802-9 Líquido de 
Milton 

Informações técnicas: São soluções de Hipoclorito de Sódio a 1% 
Altamente bactericidas, estão indicadas para a instrumentação e 
irrigação de canais radiculares, atuando como desinfetantes. Tem a 
ação física da circulação do líquido pelo interior do canal radicular e 
ação química de solvência de tecidos, de poder Antisséptico e de 
característica físico-química de baixa tensão superficial. Apresentação: 
1x1000ml frasco de Líquido de Milton. 

28 Frasco 130 5,4033                         
702,43  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

299 347554-9 Líquido fixador 
para radiografia 

Líquido incolor, solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto 
isento de registro na ANVISA 

1 Frasco 130 10,7867                      
1.402,27  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
300 375222-4 Líquido 

revelador para 
radiografia 

Líquido incolor solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto 
isento de registro na ANVISA 

1 Frasco 130 12,55                      
1.631,50  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
301 197421-1 Mandril Cônico 

para tiras de lixa 
Fabricado em aço inoxidável, mandril para peça reta, fendado. Peça 

Embalagem com 1 unidade. 
1 Pç 20 4,2167                           

84,33  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 
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302 44642-4 Mandril 
adaptador de 
broca de alta 
para contra 
ângulo 

Adaptador de broca de alta rotação para contra ângulo, esterilizável.  
material aço inoxidável, para contra ângulo. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Pç. 78 15,50                      
1.209,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

303 50162-0 Mandril para 
contra-ângulo 

Fabricado em aço inoxidável, adaptável em contra –ângulo, tipo haste 
curta. Peça. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç 78 4,1233                         
321,62  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
304 72431-9 Moldeira I 01 

adulto 
Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente 

tamanho adulto arcada inferior 01 Embalagem com 1 unidade. 
1 Un. 29 3,05                           

88,45  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

305 152525-5 Moldeira I 02 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente 
tamanho adulto arcada inferior 02. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
306 65326-8 Moldeira I 03 

adulto 
Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente 

tamanho adulto arcada inferior 03. Embalagem com 1 unidade. 
1 Un. 29 3,05                           

88,45  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

307 653327-6 Moldeira I 04 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto,vendida individualmente 
tamanho adulto arcada inferior 04. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
308 72430-0 Moldeira S 01 

adulto 
Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente 

tamanho arcada superior 01. Embalagem com 1 unidade. 
1 Un. 29 3,05                           

88,45  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

309 66906-7 Moldeira S 02 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente 
tamanho arcada superior 02. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
310 255710-0 Moldeira S 03 

adulto 
Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente 

tamanho arcada superior 03. Embalagem com 1 unidade. 
1 Un. 29 3,05                           

88,45  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

311 65325-0 Moldeira S 04 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente 
tamanho arcada superior 04. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
312 261182-1 Óculos de 

proteção 
transparente 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV Possui uma película anti-embaçante. 
Curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta 
transparência. Esterilizável a frio Pode ser usado sobre óculos normais 
Feito em policarbonato de alto impacto. Tamanho único Peça. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 728 8,6433                      
6.292,32  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE 

SAÚDE 

 

 

                           

                         ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

                         Processo Administrativo nº427229 /2017                              Pregão Eletrônico nº26/2017 

50 
Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br  

313 75451-0 Óleo de baixa e 
alta rotação 
rotação (único 
óleo para alta e 
baixa rotação) 

Óleo mineral de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo para baixa e 
alta rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. 
Lubrifica, limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto 
ecológico, não contém CFC e não agride a camada de 
ozônio.Embalagem: 200ml/143g. 

1 Un. 78 35,29                      
2.752,62  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

314 16372-4 Óxido de Zinco 
pó 

Pote (50g) 21 Frasco 221 3,2633                         
721,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
315 267184-0 Paramonoclorof

enol canforado 
Produto utilizado para curativo intra-canal, acrescido de cânfora, sem 

a presença de nitrofurazona. Frasco de vidro com 20 ml 
1 Frasco 39 5,1367                         

200,33  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

316 291120-5 Paramonoclorof
enol canforado 
com furacim 

Presença da nitrofurazona na fórmula de P-mono-clorofenol com 
furacin, acentua a propriedade antiinfecciosa local apresentação: 
1x20ml frasco de paramonoclorofenol + furacim 

1 Vd. 46 12,32                         
566,72  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
317 152653-7 Pasta de 

hidróxido de 
cálcio com 
paramonoclorofe
nol canforado 
para uso 
endodôntico 

O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função 
de sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Kit 
contendo 02 tubetes, 01 com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com 
paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com 2,2 de glicerina. 01 
Seringa endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de 
Pasta Endodôntica, 

1 Kit 85 45,19                      
3.841,15  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

318 120051-8 Pasta 
Diamantada para 
polimento de 
Resinas 
Compostas 

Pasta de polimento para uso geral (porcelanas, metais, esmalte e 
todos os tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que 
age como excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e 
diamante micronizado com granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas 
cortantes e a alta homogeneidade da granulação dos cristais de 
diamante proporcionam polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser 
utilizados com feltros, discos de polimento e ou outros dispositivos 
disponíveis para polimento. Seringa com 2G. 

1 Un. 85 15,7467                      
1.338,47  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

319 383672-0 Pasta 
profilática, 
veículo aquoso 

Características: Abrasivo micro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti; 
Tubo c/  90gr. 

1 Tubo 156 5,7967                         
904,29  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
320 46299-3 Pasta Zinco-

enólica 
Não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz corretamente 

os diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à 
moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos 
do profissional.Kit com 02 tubos (pasta base de 60g e pasta 
catalisadora de 60 g). Produto com registro na ANVISA. 

64 Kit 78 25,805                      
2.012,79  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

321 378805-9 Pedra pomes Pó para polimento e limpeza dental. Extra fina. Pote com 100g 979 Un. 42 5,2067                         
218,68  

ITEM 
EXCLUSIVO 
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ME 

322 20477-3 Placa de vidro 
polido para 
manipulação de 
cimentos em 
geral. 

Com superfície polida, bordas regulares sem lascas, fraturas ou 
emendas, medindo aproximadamente 15 cm X 8 cm e 10 mm de 
espessura. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 8,55                         
666,90  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

323 354540-7 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39 63,96                      
2.494,44  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

324 229734-5 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico ( 
subgengival) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39 88,28                      
3.442,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

325 403537-2 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39 72,02                      
2.808,78  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

326 135052-8 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER 
marca ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região 
supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 73,66                      
2.872,74  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

327 276375-3 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER 
marca ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região subgengival. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

328 356338-3 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER 
marca ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região interproximal. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 79,97                      
3.118,83  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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329 108212-4 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente 
na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 69,1267                      
2.695,94  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

330 42112-0 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
compatível com 
aparelho 
ultrassom  marca  
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente 
na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,6167                      
3.261,05  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

331 44653-0 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(raspagem 
interproximal) 
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente 
na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 76,3533                      
2.977,78  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

332 146861-8 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico  marca  DABI ATLANTE 
. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28          
3.247,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

333 244962-5 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico  marca  DABI ATLANTE. 
Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

334 146863-4 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível 
com equipamento de ultrassom oodontológico  marca DABI ATLANTE. 
Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

335 63457-3 Porta amálgama 
cilíndrico 
confeccionado 
em plástico ou 
nylon 

Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon com 
aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de embocadura, 
isento de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, 
resistente aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes 
químicos. Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 104 5,4867                         
570,62  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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336 5036-9 Porta matriz 
Tofflemire 

Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou AISI 440 A, 
tamanho aproximado de 6 cm. Embalagem plástica individual, 
constando os dados de identificação e procedência. 

1 Un. 156 25,40                      
3.962,40  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
337 161070-8 Posicionador de 

RX adulto com 4 
posicionadores 

Produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) para adulto, 
contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar 
superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior 
direito, posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, 
dispositivo para mordida e blocos de adaptação para isolamento. 

1 kit 39 54,7775                      
2.136,32  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

338 95784-4 Posicionador de 
RX infantil com 4 
posicionadores 

Autoclavável, produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit 
(jogo)  contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), 
molar superior direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e 
inferior direito, posicionador para RX interproximal, pote para 
armazenamento, dispositivo para mordida e blocos de adaptação para 
isolamento. Autoclavável. 

1 kit 20 38,8933                         
777,87  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

339 155310-0 Papel grau 
cirúrgico rolo 05 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da 
Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de 
duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) 
unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável 
à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos 
e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do 
material embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. 
Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 27,2767                      
1.772,99  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

340 188789-0 Papel grau 
cirúrgico rolo 10 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da 
Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de 
duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) 
unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável 
à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos 
e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do 
material embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. 
Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 37,6367                      
2.446,39  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

341 197867-5 Papel grau 
cirúrgico rolo 15 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da 
Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de 
duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) 
unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável 

1375 Un. 65 60,42                      
3.927,30  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos 
e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do 
material embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. 
Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

342 200085-7 Papel grau 
cirúrgico rolo 20 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da 
Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de 
duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) 
unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável 
à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos 
e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do 
material embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. 
Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 82,9967                      
5.394,79  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

343 200910-2 Papel grau 
cirúrgico rolo 25 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da 
Norma ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de 
duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) 
unidas com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável 
à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos 
e resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do 
material embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. 
Selagem multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 94,58                      
6.147,70  

ITEM 
EXCLUSIVO

ME 

344 397372-7 Pino intra canal 
de Fibra de vidro 
(diâmetro 5) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e 
radiopaco, diâmetro 5 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 74,21                      
1.929,46  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
345 270871-0 Pino intra canal 

de vibra de vidro 
(diâmetro 3) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e 
radiopaco, diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 87,6433                      
2.278,73  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
346 270349-1 Pino intra canal 

de fibra de vidro 
(diâmetro 2) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e 
radiopaco, diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 75,07                      
1.951,82  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
347 270346-7 Pino intra canal 

de fibra de vidro 
(diâmetro 1) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e 
radiopaco, diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 77,3933                      
2.012,23  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
348 410624-5 Ponta Accudose 

Lv 
Para Materiais com Baixa Viscosidade: Pontas de menor abertura 

para aplicação de compósitos menos densos. Caixa com 20. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto) 

1 Cx. 52 41,46                      
2.155,92  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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349 65903-7 Pontas 
accudose 
anterior com 
final metálico 

Ponta Accudose agulha: Confeccionada em aço inox, altamente 
flexível Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com 
foto) 

1 Cx. 52 58,6933                      
3.052,05  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

350 110834-4 Prendedor para 
babador 
odontológico 

Prendedor de guardanapo odontológico com fio de silicone 
autoclavável, clip tipo jacaré em metal capaz de travar babadores com 
espessura mínima. Cor branco ou preto. Embalagem com 01 unidade. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 300 4,59                      
1.377,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

351 148861-9 Resina acrílica 
autopolimerizáve
l (pó) cor rosa 

Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de 
prótese dentária, apresentação pó cor rosa.  Embalagem com 220 gr 

574 Un. 2 48,81                           
97,62  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
352 411518-0 Resina acrílica 

autopolimerizáve
l (líquido) 

Líquido Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na 
base de prótese dentária. Frasco com 120 ml 

1 Un. 2 14,98                           
29,96  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
353 27358-9 Resina foto cor 

A 2 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas 
(10 - 20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas 
(10 - 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, 
recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente 
acabamento e polimento e  fluorescência natural. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 
4g. Cor para Esmalte A2 

1637 Un. 211 12,4333                      
2.623,43  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

354 27359-7 Resina foto cor 
A 3 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas 
(10 - 20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas 
(10 - 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, 
recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente 
acabamento e polimento e  fluorescência natural. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 
4g. Cor para Esmalte A3 

1637 Un. 241 29,98                      
7.225,18  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

355 27360-0 Resina foto cor 
A 3,5 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas 
(10 - 20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas 
(10 - 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, 
recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente 
acabamento e polimento e  fluorescência natural. Fórmula não 

1637 Un. 241 29,98                      
7.225,18  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
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pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 
4g. Cor para Esmalte A3,5 

356 27971-4 Resina foto cor  
B2 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas 
(10 - 20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas 
(10 - 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, 
recobrimento estético e restaurações de classe V. Com excelente 
acabamento e polimento e  fluorescência natural. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Refil com 
4g. Cor para Esmalte B2 

1637 Un. 104 47,50              
4.940,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

357 227141-9 Resina foto cor  
B2 microhíbrida 

Resina microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo 
de polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-
glicidilmetacrilato (BIS-GMA),trietilenoglicoldimetacrilato 
(TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não pegajosa, o que significa que o 
material fica onde é inserido. Unidade com 4g. 

1637 Un. 104 17,6067                      
1.831,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

358 66917-2 Resina foto cor  
C2 microhíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor C2 microhíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula 
não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. 
Unidade com 4g. 

1637 Un. 104 18,5167                      
1.925,74  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

359 231259-0 Resina foto cor  
UD nanohíbrida. 

Resina fotopolimerizável na cor UD nanohíbrida, indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-
EMA.A carga inorgânica  é formada por zircônia/sílica. A quantidade de 
partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) 
com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 
4g. Cor UD 

1637 Un. 156 26,0333                      
4.061,19  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

360 424764-7 Resina foto cor 
P  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor P nanohíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula 
não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. 
Unidade com 4g. 

1637 Un. 65 30,0333                      
1.952,16  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

361 66919-9 Resina foto cor 
A3,5  

Resina fotopolimerizável na cor A 3,5 microhíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 

1637 Un. 78 18,0933                      
1.411,28  

ITEM 
EXCLUSIVO 
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microhíbrida Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula 
não pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. 
Unidade com 4g. 

ME 

362 424759-0 Resina foto cor 
OA2  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável cor OA2  nanohíbrida. Indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-
EMA.A carga inorgânica  é formada por zircônia/sílica. A quantidade de 
partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) 
com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 
4g. Cor para Dentina OA2 

1637 Un. 104 18,0550                      
1.877,72  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

363 424766-3 Resina foto cor 
OA3  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável cor OA2  nanohíbrida. Indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-
EMA.A carga inorgânica   é formada por zircônia/sílica. A quantidade 
de partículas inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com 
silano) com tamanhos de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  
Fórmula não pegajosa, o que significa que o material fica onde é 
inserido.  Refil com 4g. Cor para Dentina OA3 

1637 Un. 104 24,0533                      
2.501,54  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

364 18456-0 Rolete de 
Algodão 

Roletes dentais confeccionados em 100% algodão hidrófilo. Vendidos 
em embalagens com 100 unidades cada. 

201 Pct 3250 2,0267                      
6.586,78  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
365 0001512 Saca brocas 

(cabeça padrão) 
Saca brocas para caneta de alta rotação odontológica, cabeça padrão. 1 Un. 26 31,5467                         

820,21  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

366 152645-6 Selantes de 
sulcos e fissuras 
fotopolimerizável 

Fotopolimerizável; Contém flúor e ácido, altos índices de adesão. 
matizado ou branco opaco: 5 seringas de selador (matizado ou branco) 
com 2g cada, 1 seringa de condicionador dental em gel com 3ml. e 20 
Pontas aplicadoras descartáveis. Possui ainda uma bisnaga refil 
matizado ou branco opaco com 1 selador  2g. e 3 pontas aplicadoras 
descartáveis.  

1138 Un. 195 18,1033                      
3.530,14  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

367 410481-1 Seringa para 
inserção de 
material (centrix) 

Seringa para inserção de material termoplástico e materiais 
odontológicos viscosos, autoclavável, deve vir acompanhada de pelo 
menos 30 pontas (agulhas) sortidas. 

1 Un. 33 80,9333                      
2.670,80  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
368 312157-7 Stop de 

borracha 
São cilindros de silicone utilizados nos instrumentos endodônticos 

digitais para marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, 
flexíveis e de 1 milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de altura do 
cilindro.Pacote com 100 unidades 

201 Pct 7 15,4033                         
107,82  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 

369 119224-8 Sugador 
Cirúrgico 

Sugador em resina ABS/polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de 
uso único. Embalado individualmente, cx com 20. 

54 Cx. 91 18,84                      
1.714,44  

ITEM 
EXCLUSIVO 
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ME 
370 135842-1 Sugador de 

saliva 
descartável 

Pacotes com 40 unidades coloridos, confeccionados com PVC atóxico 
e higiênico. 

1 Pct 3900 5,5125                    
21.498,75  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
371 375243-7 Taça de 

borracha para 
contra ângulo 

Tipo:borracha branca Finalidades: Produto utilizado em polimento ou 
profilaxia dental 

1 Un. 520 1,20                         
624,00  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
372 1513 Tamborel Suporte de plástico tipo tamborel para limas endodônticas, 

autoclavável, com manta em disco para apoio das limas. Embalagem 
com 01 unidade. 

1 Un. 91 10,8133                         
984,01  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
373 89142-8 Tira Abrasiva de 

Poliéster 
Tira abrasiva de poliéster para acabamento de resina, 4 mm, com 

centro neutro. Embalagem com 150 unidades. Necessário amostra do 
produto 

1 Cx. 260 8,8967                      
2.313,14  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
374 14148-8 Tira de aço para 

acabamento de 
amálgama 4mm 

Tira abrasiva de aço monoface, com centro neutro, material aço 
inoxidável óxido de alumínio - espessura 4 mm Peso: 0.01 kg. Pacote 
com 12 unidades. Necessário amostra do produto 

188 Pct. 221 6,1533                      
1.359,88  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
375 14146-1 Tira de aço para 

acabamento de 
amálgama 6 mm 

Tira abrasiva de aço monoface de aço com centro neutro - 
espessura 6 mm, Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário  
amostra do produto 

188 Pct. 130 7,07                         
919,10  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
376 11321-2 Tira de poliéster 

para resina 
Medidas: 100 X 10 X 0,05 mm - Caixa com 50 unidades Peso: 0.01 

kg. 
61 Cx. 156 1,2633                         

197,07  
ITEM 

EXCLUSIVO 
ME 

377 375607-6 Tricresol 
formalina 

Constituído por uma mistura de cresóis e formol, concentração 45 39, 
solução intracanal. Frasco 10 ml. 

89 Vidro 52 4,6267                         
240,59  

ITEM 
EXCLUSIVO 

ME 
 VALOR TOTAL 

ESTIMADO:  
               

1.531.078,64  
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2.4 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta dos recursos Federal e 

Estadual, seguinte dotação orçamentária: 

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE META/INDICADOR PDI 

2269 3.3.90.30 203/204/304 

2.3.3.1 

2275 3.3.90.30 304/203 

2274 3.3.90.30 204 

2277 3.3.90.30 304/204 

2276 3.3.90.30 205 

2.4.1 O órgão gerenciador e órgãos participantes: 

2.4.2 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde; 

2.4.3 São participantes os seguintes órgãos: 

a) Não há participantes 

3.  DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 Conforme previsto no Art. 18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

3.2 Conforme previsto no Art. 19 do Decreto n. 5.450/05, até 03 (três) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento 

referente ao ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

3.3 As petições devem ser redigidas de maneira clara, objetiva e devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social, n. do processo, n. do pregão e telefone para contato), a 

qual deverá ser protocolizada na Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde) da 

Prefeitura de Várzea Grande, sito a Avenida Castelo Branco, 2.500 – Bairro Água Limpa – 

Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 08h às 12h, e das 14h às 14h ou por meio do 

endereço eletrônico: bllcompras.org.br, devidamente instruídos. 

3.4 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 

que não o fizer dentro dos prazos citados nos itens 3.1 e 3.2. 

3.5 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 

vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela 

Administração, para a realização do certame. 
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3.6 A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 

legislação vigente. 

3.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 

(dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

 

4– DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/93 e 

decreto n. 7.892/13. 

 

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes; 

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.4 As ADESÕES à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 

do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes, independente do numero de órgãos não participante que aderirem 

conforme Artigo 22 Decreto 7.892 de 23/01/2013 e Decreto Municipal 61/2014. 

Nota explicativa: De acordo com o art. 22 §9º do Decreto n. 7.892, de 2013 e art. 53  

do Decreto Municipal n. 09/2010 é permitida a adesão à ata de registro de preços por 

órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que não participaram do certame. 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 

de Preços. 

4.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 

 

5.  DO CREDENCIAMENTO 

5.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no BLLCOMPRAS, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

5.2 O cadastro no BLLCOMPRAS poderá ser iniciado através o portal www.bllcompras.org.br; 

5.3 O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este pregão. 

5.4 O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

Nota explicativa 01: O credenciamento exigido no §2º do art. 3º do Decreto n. 

5.450/05, constitui-se em cadastro prévio de identificação, com a finalidade de agilizar o 

procedimento e permitir a efetiva participação dos interessados no certame. 

Nota explicativa 02: O Município de Várzea Grande-MT, através de Termo Cooperação 

Técnica passou a realizar seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de 

Licitações e Leilões – BLL, e aquele que deseje participar na forma de licitante, terá que  

se cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual implicará pagamento de taxa de 

utilização da plataforma à BLL, conforme termo de adesão da própria. 
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do sistema ou ao Município de Várzea Grande-MT, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

5.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

6.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1 Poderão participar do certame todos os interessados que comprovarem por meio de 

documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que 

atendem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

 a) Cota Reservada – Para os lotes da cota reservada poderão participar apenas as empresas 

enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), pertencentes 

ao ramo de atividade compatível com a presente licitação, desde que preencham as condições 

estabelecidas neste edital, sendo lhes assegurados os direitos conferidos pela Lei 

Complementar 123/06. (Art. 48, inciso III, da Lei Complementar n° 123/06). 

b) Cota Principal – os interessados que atendam aos requisitos do edital. 

6.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n. 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

– MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n. 123/2006; 

 6.2.1 Em relação aos itens relacionados, Participação é exclusiva a licitantes 

qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63

64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92, 

93,94,95,96,97,98,99,100,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125, 

126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 

148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168, 

169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189, 

190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208,209,210,211, 

212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,231, 

232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252, 

253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,273,275, 

276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296, 
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297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,3

18,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,33

9,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360

,361362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377. 

6.2.2 Os itens 127, 204, 272, 274 são de ampla concorrência 

6.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

    I. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o      

Município de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

II. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

III. Empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02; 

IV. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

V. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste  pregão; 

VI. Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência,  concordata, fusão, 

cisão, ou incorporação; 

VII. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

VIII. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IX. Sub- empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

X. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

XI. Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a PMVG/MT, 

bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

XXII. Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

6.4 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

seus lances. Retornando a conexão do pregoeiro ao sistema, todos os atos praticados pelos 

licitantes junto ao sistema, serão considerados válidos. 

6.5 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. Caberá 
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ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.  DO ENVIO DA PROPOSTA 

7.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcado para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

7.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília-DF. 

7.3 Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

7.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico. 

7.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o              fornecedor 

registrado. 

7.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens; 

7.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

7.10 Fica VEDADO ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema eletrônico, quanto ao 

registro de sua proposta de preços sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo 

Pregoeiro (a); 

7.11 A marca deverá ser obrigatoriamente especificada, sob pena de desclassificação, se a 

marca identificar a empresa, colocar “marca própria”. 

7.12 Após a realização da sessão pública (disputa de lances) a licitante convocada pelo 

Sr.(a) Pregoeiro(a) deverá enviar a Proposta de Preços atualizada e os documentos de 
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Habilitação em original ou cópia autenticada, à Superintendência de Licitações de 

Gestão da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Várzea Grande, sito à Avenida Castelo 

Branco, n. 2500, CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, contados pela da convocação do Sr.(a)Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação 

da proposta; 

 

8.  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital; 

8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis. 

8.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo menor preço unitário. 

8.6  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

no sistema. 

8.7 No caso de haver dois lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.8 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.9 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

8.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

8.11 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes; 

8.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico, após o que transcorrerá período de 

tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01s(um 

segundo) a 30min (trinta minutos), aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese 

alguma, as empresas apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO), exceto 

quando o Pregoeiro chamar o vencedor para negociar o último valor ofertado. 

8.13 Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresa de pequeno porte 

quando está tenha a melhor oferta apresentada por empresa de maior porte e, como segunda 

colocada encontrar-se-á microempresa e empresa de pequeno porte nas condições 

estabelecidas no artigo 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema convocará a mais bem colocada 

para que no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances apresente nova 

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

9.1 Encerrada a etapa de lances, o licitante deverá encaminhar a proposta realinhada junto 

com a documentação de habilitação no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data que 

sagrou vencedor da etapa de lances; 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

estimado pelo município; 

9.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto do art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.4 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou  unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório  da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

9.5 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

       9.7 O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas no edital; 

9.7.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

             9.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

10.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor PREÇO POR ITEM e o tipo da 

licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em conformidade com o 

tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em 

sessão ou reunião do Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar 

auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a 

ele; 

10.1.1 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item. 

10.2 Seremos efetuadas a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 

instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser 

devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis; 

10.3 O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os 

pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão 

ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

10.4 Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, o 

Pregoeiro (a) poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras, 
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escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme 

disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade 

Pregão; 

10.5 É facultada ao Pregoeiro (a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de 

diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

10.6 Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o 

entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a  Administração 

Pública, e nem firam os direitos dos licitantes. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1 A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos de 

habilitação (inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS) por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload), e remetidos em original, por qualquer processo 

de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis via SEDEX, depois de declarado arrematante, devendo ser os mesmos anexados no 

sistema, sob pena de inabilitação, destinados à Prefeitura de Várzea Grande/MT – 

Superintendência de Gestão (Secretaria de Saúde) Endereço: Avenida Castelo Branco, 2.500 - 

Água Limpa – CEP. 78125-700 - Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e lacrado, 

consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões: 

 

No envio da proposta de preços original e Documentos de habilitação via 

“CORREIOS”, solicitamos que seja anexado no campo “CHAT MENSAGEM” da 

Plataforma BLL o numero do rastreamento, para que o Pregoeiro (a) possa estar 

realizando a pesquisa da localização dos referidos documentos. Caso a Licitante não 

forneça o numero do rastreamento, a Licitante poderá ser desclassificada caso os 

documentos não chegue em 02 (dois) dias úteis. 

11.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

(Secretaria de Saúde) PREGÃO ELETRONICO N.26 /2017 

ABERTURA DIA: 05/07/2017 – 15h00. HABILITAÇÃO 

E/OU PROPOSTA COMERCIAL PROPONENTE:    
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participação no certame ou a futura contratação, mediante  a consulta aos seguintes 

cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria 

Geral da União – www.portaldatransparencia.gov.br/ceis -; 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

d) Cédula de Identidade (sócio proprietário/administrador). 

11.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário; 

11.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

11.5 DA HABILITACÃO JURIDICA  

11.5.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I. Cópia da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa ou outro 

documento com foto; 

II. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

III. Sociedades comerciais: Cópia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 

em vigor, devidamente registrado, e, no caso de Sociedades por Ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

a. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou 

da consolidação respectiva; 

IV. Sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade 

limitada – LTDA – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

Nota Explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ -, na fase de habilitação é 

recomendação do TCU (Acórdão n. 1.793/2010- Plenário). Trata-se de verificação da 

própria condição de participação na licitação. 
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V. Sociedades simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, acompanhado de prova da Diretoria em exercício; 

VI. Empresas mercantis: inscrição no registro público onde opera, com a 

averbação no Registro onde tem a sede ou matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

VII. Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes 

expressos para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e 

proposta, quando estas não forem assinadas por diretor (es), além de poderes 

especiais para renunciar a direitos em geral em nome da outorgante, e, em 

especial, quanto à interposição de recursos. 

VIII. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira 

em  funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

IX. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos 

de habilitação (inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS) por 

meio de funcionalidade presente no sistema (upload) ou e-mail, e remetidos em 

original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de 

notas, no prazo determinado no EDITAL, após declarado arrematante, devendo 

ser os mesmos anexados no sistema, sob pena de inabilitação. 

11.6 – RELATIVOS ÀREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

a) A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se dar através de Alvará de 

Funcionamento; 

 III. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas: 

a) Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e das 

Contribuições sociais (INSS); 

b) Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar 

de licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação 

Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

c) Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário. 
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d) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), conjunta com a CND Federal 

letra “a”; 

e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 

art. 29, inciso V; 

g) Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  

I. As Certidões podem ser positivas com efeitos negativas, no que couber conforme a lei. 

11.6.1. As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos 

documentos, ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de 

emissão.  

11.6.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

11.6.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

11.6.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  

11.6.5. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 

11.7. OUTROS DOCUMENTOS 

11.7.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua 

habilitação;  

11.7.2. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,  
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11.7.3. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal  de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no 

prazo previsto na minuta da ata de registro de preços;  

11.7.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido. 

php).  

 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  

11.8 - DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCIERA 

11.8.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data 

de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for 

definido na própria certidão.  

11.8.3. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos 

termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação 

financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta.  

11.8.4. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de 

entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros 

contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

11.8.5. As empresas recém- constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, 

deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu 

respectivo nº. do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e registrado junto ao órgão 

competente;  

11.8.6.Em se tratando de Micro empreendedor Individual – MEI estão dispensadas da 

apresentação do balanço patrimonial. 
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11.8.7. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração 

de Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial;  

 Publicados em Jornal;  

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; e Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento. 

11.9 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.9.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em 

cartório, apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da 

licitação. 

I. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em 

nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante. 

II. Os instrumentais/insumos  odontológicos devem estar inscritos na ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, exceto os produtos que estão isentos. 

11.10 - EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS. 

11.10.1. As amostras exigidas nos itens 62, 63, 64, 65, 348, 349 e 350, deverão ser 

entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, pela empresa 

vencedora conforme descritivo do ANEXO I; 

11.10.2. Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos 

de habilitação, prospectos (catálogos) com foto dos produtos dos itens 116, 117, 118, 

252, 253, 373, 374 e 375, para análise e parecer da equipe técnica, as amostras 

apresentadas deverão estar identificadas, com etiqueta, constando: processo licitatório nº, 

Nome da Empresa, e marca idênticos ao descritivo do EDITAL; 

11.10.3. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos deverão ser entregues nas embalagens 

originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade, sem 

inadequação de conteúdo, bem como com número de registros emitidos pela ANVISA; 

11.10.4. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos que por ventura são obrigados a ter 

registros nos órgãos (ANVISA, Ministério da Saúde, ISO 9001:2000 e NBR ISO 13485 e 

outros), fazem-se necessário a comprovação.  
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11.10.5. O Prazo de Garantia não deverão ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data 

da entrega do produto; (Legislação Vigente) 

11.10.6. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos estarão sujeitos à aceitação pela 

Secretaria Municipal de Saúde, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos não 

estejam de acordo com o especificado; 

11.10.7. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de 

entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso; 

11.10.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos 

Instrumentais e Insumos Odontológicos fornecido; 

11.10.9. O prazo de garantia que esteja especificado nos Instrumentais e Insumos 

Odontológicos descritos no anexo I deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o 

mau uso, nos termos do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de 

setembro de  1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer 

produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes 

ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial (CONMETRO). 

11.10.10. As empresas licitantes deverão apresentar no momento da habilitação os 

seguintes documentos:   

11.10.11. Declaração de assistência técnica autorizada localizada em Várzea Grande ou 

Cuiabá, além da apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, certificado de 

registro dos produtos na  ANVISA e certificado de licença de funcionamento da ANVISA para 

indústria fabricante. Empresa com certificação ISO 9001 e 13485. 

11.10.12. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO  fornecidos 

pelo poder público competente. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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12.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito 

12.3 Após a manifestação de intenção de interpor recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar o memorial recursal, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também  pelo 

sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste edital. 

12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 

ao licitante vencedor. 

12.6 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 

competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida 

no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 

convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% 

(dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

14.2 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal. 

14.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso. 
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14.4 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços 

injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não 

apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições 

vigentes. 

14.5 No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura de Várzea Grande-Secretaria 

de Saúde, se reserva no direito de convocar outro licitante observado a ordem de 

classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor. 

14.6 Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres 

estabelecidos neste edital. 

14.7 A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará 

disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, portal de aquisições, no mesmo link onde é 

retirado o edital. 

14.8 É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

14.9 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de 

Registro de Preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico- 

financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o 

repasse do percentual determinado. 

14.10 Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de 

decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades, que 

deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão 

por análise contábil de servidores designados pela Prefeitura de Várzea Grande, (Sec. de 

Saúde). 

14.11 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os           preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada                     entre o 

valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

14.12 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura de 

Várzea Grande- Sec. de Saúde solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

14.13 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura de Várzea Grande – 

Sec. de Saúde poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo 
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preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo 

rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

14.14 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de 

estimativa de preços. 

14.15 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

14.16 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e 

da Ata de Registro de Preços; 

14.17 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de 

Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, 

XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

14.18 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro; 

14.19 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

14.20 Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados. 

14.21 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 

14.22 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da última publicação. 

14.23 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades 

previstas em Edital. 

14.24 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da 

garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues anteriormente ao cancelamento. 

14.25 Caso a Prefeitura de Várzea Grande- Sec. de Saúde não se utilize da prerrogativa de 

cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua 

execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

14.26 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços. 
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14.27 Vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer 

operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de 

Administração. 

15. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA / DAS CONDIÇÕES 

15.1. Os instrumentais/insumos  odontológicos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias 

úteis, contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e 

quantidade especificada.  

15.2. A entrega deverá ser no CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de 

Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-

MT- CEP 78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 

11h00min e das 13h00min as 17h00min; de segunda a sexta, em caso de dúvidas 

entrar em contato no telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr Otacílio/Claudia) 

15.3. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado 

com assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte. 

15.4. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita 

conferência da quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado 

para esse fim. O prazo para conferência e eventual troca será de 05 (cinco) dias, a contar da 

data do recebimento provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será 

atestada e encaminhada para pagamento.  

15.5. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela 

CONTRATADA, em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado 

esteja em desacordo no todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas 

deste Contrato.  

16. DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE 

INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS: 

16.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as 

especificações e quantidades contidas no presente Termo de Referência, zelando pelo assíduo 

fornecimento. 

16.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, 

decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
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16.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em 

desacordo com o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem 

qualquer ônus direto ou indireto, decorrente do mesmo. 

 

17. DAS CONDIÇÕES 

17.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais 

como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 

sociais, trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

17.2.   Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências 

da Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da 

transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra 

para viabilizar o transporte; 

17.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 

17.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 

analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 

certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.  

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência; 

18.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 

produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de 

Referência; 

18.3. Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a 

esta SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 

execução do fornecimento.  

18.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do 

produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo; 
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18.5- Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros  julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência;  

18.6. Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da TR 

deverão ser substituídos em até 05 (cinco) dias a contar da notificação à empresa 

contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, 

imediatamente a constatação do fato;  

18.7. Os Instrumentais/Insumos Odontológicos solicitados deverão estar em conformidade 

com este Termo de Referência e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código 

de defesa do consumidor. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

19.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste processo licitatório;  

19.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às 

dependências do Órgão;  

19.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da 

apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;  

19.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

19.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos 

materiais, para imediata correção;  

19.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 

Bens;  

19.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa contratada; 

19.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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19.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, 

juntamente com a Gerência de Patrimônio. 

 

20. DA SUBCONTRATAÇÃO 

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

21.  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

21.1 Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na data da assinatura e 

respectiva publicação. 

 

22. DO PAGAMENTO 

22.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da 

nota fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do 

contrato, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, 

Trabalhista).  

22.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;  

22.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;  

22.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de 

regularidade fiscal da CONTRATADA. 

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos 

lesivos à administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a 

Contratada que:  

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;  
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d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no 

ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

23.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com 

o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo 

de referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;  

23.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 

8.666/93, sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

23.2 ADVERTÊNCIA;  

23.2.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos:  

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;  

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade;  

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;  

23.3 MULTA;  
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23.3.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação 

de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;  

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) 

dias;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;  

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;  

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato.  

23.3.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;  

23.3.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial;  

23.3.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.  

23.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

23.3.6. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva 

intimação;  

23.3.7. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 

a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:  

23.3.8. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
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a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante;  

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;  

23.3.9. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:  

a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;  

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;  

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste;  

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a  

23.3.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

23.3.11. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  

após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior.  

23.3.12. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos 

casos a seguir indicados:  

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;  

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:  

I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé;  

II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto 

deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste 

Termo de Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;  

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

que prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo.  

23.3.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666.  

23.3.14.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

24. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

24.1. Nos termos do art.  67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 

de falhas ou defeitos observados.  

24.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

24.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis.  

24.4. A fiscalização do contrato ficará a cargo da seguinte da servidora: 

24.5 A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora, senhora ANDRÉA REGINA 

NASCIMENTO VRECH COELHO, Matrícula: 115107, brasileira, Odontóloga, portador da 
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cédula de identidade RG 9336087 SSP/MT Emissão: 06/03/2003 e inscrito no CPF 

622.446.981-49, residente a Avenida Tancredo Neves, 108, Jardim Kennedy, Cuiabá-MT, CEP: 

78.000-000. 

E- mail: andreavcoelho@hotmail.com 

Contato: (65) 9 -9627-583 

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes interessados poderão via chat, 

manifestar interesse em reduzir seus preços ao valor da proposta mais bem classificada. 

25.1.1 O licitante que manifestar interesse em figurar no cadastro de reserva deverá após a 

fase de competitiva encaminhar via email declaração que aceita reduzir o valor da proposta 

mais bem classificada; 

25.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da ultima proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

25.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n. 7.892/13. 

25.4 Na utilização do cadastro de reserva, a empresa registrada que aderiu ao cadastro, no 

ato de sua convocação terá que encaminhar os documentos de habilitação previstos neste 

edital no prazo estabelecido no item 7.12 deste edital. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 

26.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade  

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

26.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

26.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

26.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo prevalecerá as deste Edital. 

 

27. DO FORO 

26.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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28 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:          

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F. 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ME ou 

EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E PROPOSTA INDEPENDENTE. 

ANEXO V DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

ANEXO VI FICHA CADASTRAL 

ANEXO VII MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VIIIMINUTA DO CONTRATO 

 

 

 Várzea Grande/MT, 19 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Diógenes Marcondes 

Secretario de Saúde /SMSVG 
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ANEXO I 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE 

TERMO DE REFERÊNCIA  Nº 33/2017 

Número do Processo 
427229/2017 

Exclusiva ME/EPP?  

☐Sim  ☒Não 

Reserva de quota ME/EPP?  

☒Sim ☐ Não  

Objeto 

REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE 

REGISTRO DE PREÇOS – MENOR PREÇO POR ITEM, PARA 

AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO 

DAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O 

EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ IMPLANTADA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT. 

Margem de preferência? 

☐ Sim   ☒ Não                                                                                                                          

Valor total estimado 
R$ 1.531,078, 64 

Vistoria?  

☐Obrigatória  

☐Facultativa  

☒Não se aplica 

Amostra/Demonstração? 

(folder/panfleto) 

☒Sim  ☐ Não 

 

Admite subcontratação 

☐Sim  ☒Não 

Modalidade – Pregão 

☒Eletrônico  ☐ Presencial 

SRP?  

☒Sim  ☐Não 

Adjudicação  

☐Global  ☒Item  ☐Lote 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

Requisitos Cota Reservada 
1. Habilitação simplificada conforme LC123/06 

atualizada pela LC147/2014 e decreto nº8538/2015;  

2. Outros Documentos 

Requisitos Cota Principal 
1. Habilitação Jurídica;  

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

 3. Outros Documentos 

JUSTIFICATIVA COTA RESERVADA DE 25% PARA ME/EPP LC 123/06 

Em todas as aquisições de bens de natureza divisível no SRP, deve ser reservada cota de 25% do total 

para as MEs e EPPs, conforme artigo 48, inciso II da LC 123/06 alterada pela LC147/2014. Na hipótese de 

não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, 
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diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da 

cota principal. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas 

quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as 

condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do 

Decreto n. 8.538, de 2015. 
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TERMO DE REFERÊNCIA N.33/2017. 
PROCESSO Nº. 427229/2017 

 

01 - SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE 

1.1. SECRETÁRIO: DIÓGENES MARCONDES 

02 - NÚMERO DA CI DE ORIGEM: 7066/Coord. de Saúde Bucal/VG DATA: 15/12/2016 

03 - OBJETO ESPECÍFICO: 
Realização de Pregão Eletrônico na modalidade de Registro de Preços – menor preço por item - Cota 

Reservada para Aquisição de Instrumentais e Insumos Odontológicos, para implantação das Clínicas 

Odontológicas para exercício de 2017 e para rede já implantada da Secretaria Municipal de Saúde de 

Várzea Grande-MT, conforme condições e quantitativos previstos no Termo de Referência. 

04-JUSTIFICATIVA(S): 
Considerando o DECRETO Nº 50 DE 04 DE JULHO DE 2016 que trata da reestruturação do 

sistema de saúde bucal do município adequando a rede assistencial de forma a abranger ações que 

respondam à demanda organizadamente, compatibilizando a espontânea e a programada, com 

intervenções clínicas curativas, de cunho individual ou coletivo, ofertadas de maneira a impactar os 

principais problemas de saúde bucal da população. 

Considerando que a autorização para os procedimentos cabíveis com relação à licitação dos 

instrumentais e insumos são necessários para implantação das Clínicas Odontológicas programadas 

para o exercício de 2017 e para rede já implantada. 
Considerando que as especificações técnicas de tais produtos foram criteriosamente elaboradas 

levando em consideração que as aquisições de um modo geral devem ser feitas pautadas na mais lídima 

consciência do interesse público. Para tanto é fundamental que seja observado o “principio da eficiência, 

para assim não se comprar com desdém, ou seja, todas as aquisições devem ser realizadas de forma 

pensada e decididas antes de sua efetivação. Assumimos, pois, a corrente dos que entendem à 

obrigatoriedade de atender ao “princípio da padronização”, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantias oferecidas. 

Entende-se que toda compra, necessariamente, deverá ser avaliada à luz destes elementos 

componentes, na qualidade, na produtividade, na durabilidade e, em última análise, na relação custo e 

benefício à administração pública, portanto propõe-se que tais especificações, após apreciação e 

autorização sirvam também de base para aquisições a serem realizadas futuramente. 
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05 - DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERENCIA. 
 

 
QUADRO DESCRITIVO DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS 

 
ITEM Código TCE PRODUTO DESCRIÇÃO Cód. 

Un.  
Un. Qt. Anual Valor Unit. Valor Total Cotas para ME

1 440955-8 Ambu adulto Reanimador, material silicone, tipo manual com válvula inspiratória 
unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, 
tamanho adulto. 

1 Un. 4         
318,00 

                     
1.272,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

2 235591-4 Ambu pediátrico Reanimador, material silicone, balão de 500ml de capacidade, tipo manual 
com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de 
silicone autoclaváveis, tamanho infantil. 

1 Un. 4 311,3333                      
1.245,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

3 104762-0 Abridor de Boca 
Tipo Molt 

Tamanho pequeno, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a. Autoclavável.  Registro 
ANVISA. 

1 Un. 12 158,12                      
1.897,44 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

4 101731-4 Afastador de 
Minessota (par) 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Autoclavável.  Registro 
ANVISA. 

1 Un. 20 17,0167                         
340,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

5 268930-8 Alavanca Seldin 
infantil direita 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 12 31,7733                         
381,28 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

93 

 

6 5066-0 Alavanca Seldin 
infantil esquerda 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 12 36,28                         
435,36 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

7 268932-4 Alavanca Seldin 
infantil reta 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas, tipo goiva reta.  

1 Un. 12 23,7067                         
284,48 

ITEM 
EXCLUSI

8 5064-4 Alavanca Seldin 
adulto direita 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 20 33,6867                         
673,73 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

9 5063-6 Alavanca Seldin 
adulto esquerda 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 20 32,9067                         
658,13 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

10 241860-6 Alavanca Seldin 
adulto reta 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas, tipo goiva reta.  

1 Un. 20 31,1133                         
622,27 

ITEM 
EXCLUSI
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11 5061-0 Alavanca Apical 
Adulto Reta 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 
7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para 
fácil inserção. 

1 Un. 20 32,6533                         
653,07 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

12 14054-6 Alavanca Apical 
Adulto Esquerda 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, 
assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis 
que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, 
tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda  com ângulo 
de 45º. 

1 Un. 20 28,82                         
576,40 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

13 14055-4 Alavanca Apical 
Adulto Direita 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina 
Direita com ângulo de 45º. 

1 Un. 20 30,86                       
617,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

14 5059-8 Alavanca Apical 
Infantil Esquerda 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, 
assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis 
que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, 
tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda  com ângulo 
de 45º. 

1 Un. 12 23,86                         
286,32 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

15 5060-1 Alavanca Apical 
infantil Direita 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina 

1 Un. 12 25,35                         
304,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Direita com ângulo de 45º 

16 66361-1 Alicate 
ortodôntico Nº 121 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1.Produzido em Aço 
Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Traz em sua ponta, bicos chatos e 
serrilhados para dobrar fios. 

1 Un. 8 59,74                         
477,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

17 410768-3 Alicate 
Perfurador 
Ainsworth 

Utilizado para perfuração de dique de borracha. Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária 
ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 
7153-1., Apresentando uma ponta perfurante e uma mesa com orifícios de 
diversos diâmetros que serão selecionados de acordo com o tamanho do 
dente a isolar. É importante que os orifícios tenham a borda cortante bem 
afiada e uniforme, para evitar ruptura da borracha 

1 Un. 39 78,5167                      
3.062,15 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

18 5311-2 Alveolótomo Luer 
Curvo de 12 cm 

Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 39 84,91                      
3.311,49 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

19 5310-4 Alveolótomo Luer 
Reto de 12 cm 

Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 16 57,3867                         
918,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

20 5037-7 Aplicador 
simples de 
Hidróxido de 

São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 

1 Un. 104 7,8325                         
814,58 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Cálcio reto dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

21 429359 Aplicador duplo 
de Hidróxido de 
Cálcio angulado 

são constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 78 7,8325                         
610,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

22 142147-6 Bandeja p/ 
instrumentais 
inox média 
s/separação 
(22X12X1,5 cm) 

Bandeja em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 182 32,03                      
5.829,46 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

23 4985-9 Bisturi de 
Kirkland Nº 15/16 
(gengivótomo) 

São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 8 37,9933                         
303,95 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

24 4986-7 Bisturi de Orban 
Nº 
1/2(gengivótomo) 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 8 37,6133                         
300,91 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

25 191726-9 Brunidor N.º 04 
duplo 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 91           
10,10 

                        
919,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

26 5008-3 Brunidor N.º 29 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 91 8,39                         
763,49 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

27 5011-3 Brunidor N.º 33 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 91 9,5967                         
873,30 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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28 439728-2 Cabo para Bisturi 
N.º 03 

Cabo com 13 cm, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão 

1 Un. 78 9,4533               
737,36 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

29 94554-4 Cabo para 
Espelho N.º 05 

Constituídos por cabo, intermediário e uma ponta para encaixe do 
espelho, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente 
a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. Com cabo maciço em 
perfil octogonal serrilhado conferindo precisão na utilização, permitindo 
ajuste preciso da posição da ponta ativa por giro do cabo face/face 45°/45° 
matéria prima em concordância da norma saej.405d - ABNT.NBR.5601 

1 Un. 195 6,6367                      
1.294,16 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

30 375296-8 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 1 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 6,76                         
263,64 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

31 5020-2 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 2 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 7,4933                         
292,24 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

32 441418-7 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 3 

constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 7,3367      
286,13 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

33 441417-9 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 4 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 8,0133                         
312,52 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

34 5022-9 Condensador de 
Hollenback N.º 06 

constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 117 9,5667                      
1.119,30 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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35 180361-1 Cinzel goiva Constituídos por cabo e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado 
em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, 
com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que 
melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 72,4333                      
2.824,90 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

36 5023-7 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 01 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 117 9,3267                      
1.091,22 

ITE
EXCLUSIVO ME

37 5024-5 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 02 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 117 7,9233                         
927,03 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

38 5025-3 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 03 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 117 9,13                      
1.068,21 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

39 375339-5 Cureta perio 1-10 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20 47,5467                         
950,93 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

40 242085-6 Cuba aço 
inoxidável 

Cuba redonda; cúpula redonda, confeccionada em aço inoxidável polido e 
brilhante, AISI 420 ou AISI 440-A, com bordas arredondadas, acabamento 
sem arestas, espessura mínima 1mm, capacidade de 150 ml. 

1 Un. 20 12,46                         
249,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

41 375339-5 Cureta Dupla tipo 
Gracey G5/G6 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20 34,2667                         
685,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

42 4975-1 Cureta Dupla 
Gracey G7/G8 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20 33,2633                         
665,27 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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43 4977-8 Cureta Dupla 
Gracey G11/G12 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20 33,91                         
678,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

44 4978-6 Cureta Dupla 
Gracey G13/G14 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20 36,5933                         
731,87 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

45 124753-0 Cureta Dupla 
Gracey G15/G16 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20 36,24                         
724,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

46 396683-6 Cureta Dupla 
Gracey G17/G18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20 30,82                         
616,40 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

47 4980-8 Cureta Dupla Mac 
Call 17/18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20 40,7575                         
815,15 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

48 173451-2 Cureta com haste 
longa para 
Pulpotomia N.º 01 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 52 15,2567                         
793,35 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

49 241890-8 Cureta com haste 
longa para 
Pulpotomia N.º 02 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 52 15,2567                         
793,35 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

50 50776-8 Cureta tipo Lucas 
nº85 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 

1 Un. 104 17,14                      
1.782,56 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

51 5054-7 Cureta tipo Lucas 
nº86 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 104 17,3567                      
1.805,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

52 4793-7 Cureta de dentina 
dupla nº 05 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 7,3733                   
287,56 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

53 375341-7 Cureta de dentina 
dupla nº 17 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78 9,1067                         
710,32 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

54 255704-5 Cureta de dentina 
dupla nº 18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78 9,5567                         
745,42 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

55 14149-6 Cureta de dentina 
dupla nº 20 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78 7,4633                         
582,14 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

56 5045-8 Esculpidor 
Hollenback 3S 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78 8,5033                         
663,26 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

57 227133-8 Esculpidor 
Hollenback 3SS 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78 6,85                         
534,30 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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58 241903-3 Espátula para 
manipulação de 
Cimento N.º 24 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 52 8,05                         
418,60 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

59 14079-1 Espátula de 
inserção nº 01 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 104 13,7933                      
1.434,50 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

60 170102-9 Espátula para 
manipulação de 
Cimento nº 36 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39 8,7267                         
340,34 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

61 65343-8 Espátula para 
manipulação de 
Gesso 

Espátula resistente de metal com cabo de madeira para manipulação de 
gesso. 

1 Un. 12 8,6933                         
104,32 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

62 182758-8 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 01 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 52 43,5375                      
2.263,95 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

63 164424-6 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 02 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 52 52,4175                      
2.725,71 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

64 170103-7 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 03 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 52 37,0233           
1.925,21 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

65 241903-3 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 05 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 

1 Un. 52 51,22                      
2.663,44 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

66 182757-0 Espátula Lecron 
nº 05 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 26 11,0567                         
287,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

67 14075-9 Espátula nº 07 Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 46 7,4733                         
343,77 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

68 375368-9 Fórceps infantil 
N.º 01 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracteriza-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem  folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.  

1 Un. 39 63,3067         
2.468,96 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

69 14044-9 Fórceps infantil 
N.º 02 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 

1 Un. 39 63,2267        
2.465,84 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.  

70 14042-2 Fórceps infantil 
N.º 03 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 39 62,78                      
2.448,42 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

71 299692-8 Fórceps adulto 
N.º 150 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39 68,9867                      
2.690,48 

ITEM
EXCLUSIVO ME
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72 5312-0 Fórceps adulto 
N.º 01 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 12 68,0733                         
816,88 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

73 14048-1 Fórceps adulto 
N.º 151 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39 70,4125                      
2.746,09 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

74 299696-0 Fórceps adulto 
N.º 16 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 

1 Un. 20 70,3675                      
1.407,35 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

75 299698-7 Fórceps adulto 
N.º 17 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 72,45                      
1.449,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

76 14046-5 Fórceps adulto 
N.º 18 L 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-
1.Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A.  

1 Un. 20 70,69                      
1.413,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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77 14049-0 Fórceps adulto 
N.º 18 R 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 70,69                      
1.413,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

78 5349-0 Fórceps adulto 
N.º 65 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 70,11                      
1.402,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

79 375370-0 Fórceps adulto 
N.º 69 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 

1 Un. 20 70,11                      
1.402,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

80 174160-8 Fórceps N.º 101 
Universal 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20 49,9725                         
999,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

81 173317-6 Grampos de 
Isolamento N.º 00 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 16,3433                         
326,87 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

82 185520-8 Grampos de 
Isolamento N.º 0 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 11,27                         
225,40 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

83 374907-0 Grampos de 
Isolamento N.º A3 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20 16,6967                         
333,93 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

84 312376-6 Grampos de 
Isolamento N.º 56 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 

1 Un. 20 15,2367                         
304,73 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

85 66909-1 Grampos de 
Isolamento N.º 14 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,9833                         
464,48 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

86 66908-3 Grampos de 
Isolamento N.º 26 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,53                         
450,43 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

87 14508-4 Grampos de 
Isolamento N.º 200 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 15,7125                         
487,09 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

88 182521-6 Grampos de 
Isolamento N.º 201 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,5867                         
452,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

89 374908-8 Grampos de 
Isolamento N.º 204 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 16,36                         
507,16 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

90 374912-6 Grampos de 
Isolamento N.º 206 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 15,93                         
493,83 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

91 374914-2 Grampos de 
Isolamento N.º 209 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31         
9,5950 

  
297,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

92 14528-9 Grampos de 
Isolamento N.º 210 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 14,9633                         
463,86 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

93 14530-0 Grampos de 
Isolamento N.º 212 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 9,7550                         
302,41 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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94 66911-3 Grampos de 
Isolamento N.º 
W8A 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31 13,42                         
416,02 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

95 241955-6 Lima para osso  
Nº 12 

Em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A., resistente a fratura e 
corrosão. Não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 39 37,8125                      
1.474,69 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

96 276372-9 Lamparina à 
álcool 

Lamparina utilizada para procedimentos clínicos e laboratoriais. 
Composição inox. Validade indeterminada. Embalagem individual, 
constando dados de identificação do produto, registro no Ministério da 
Saúde e procedência. Medidas aproximadas: diâmetro superior externo 2 
cm e diâmetro inferior externo 7 cm, altura 4,5 cm. Procedência: Nacional. 
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. 

1 Un. 12 36,5433                         
438,52 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

97 42119-7 Pedra de Afiar de 
Arkansas 

Pedra na cor branca com medidas aproximadas de 10 cm de 
comprimento, 1 cm de altura e 2,5 de largura. 

1 Un. 8 30,7167                         
245,73 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

98 441118-8 Pinça Clinica 
para algodão Nº 
317 de 17 cm 

Constituído de 2 partes: representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Sua parte interna é lisa e a ponta ativa, apresenta ângulos 
diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais 
paralelas, esculpidas por dentro, permitindo a pega. Essas partes se unem 
através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e 
fechamento. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem 
folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 195           
10,10 

                     
1.969,50 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

99 23328-5 Pinça Kelly Nº 14 
Reta 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como 
o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora 
a resistência à corrosão.  Fabricado com aço inoxidável que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 
OU  AISI 440 A. 

1 Un. 59 29,0350                      
1.713,07 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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100 23327-7 Pinça Kelly Nº 14 
Curva 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como 
o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora 
a resistência à corrosão.  Fabricado com aço inoxidável que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 
OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39 26,91                      
1.049,49 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

101 189745-4 Pinça de 
Dissecção e Dente 
de Rato 

Pinça com 14 cm, fabricada em aço inoxidável. As pinças devem ter 
pontas delicadas, com bom acabamento, evitando cantos vivos cortantes, o 
dente de rato não deve ser pontiagudo ou cortante. A serrilha ou dente de 
rato deve ter encaixe adequado. A pressão da mola na peça não pode ser 
muito dura e nem muito mole. As peças deverão estar de acordo com as 
normas da NBR-ISO 13402/13851/13852/13912 e 13914. O aço inoxidável 
deverá estar de acordo com a norma NBR-ISO 7153-1. Certificado ISO 
9001. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do 
fabricante e um código de identificação do lote de fabricação, para efeito de 
garantia através da data de fabricação. 

1 Un. 20 12,0233                         
240,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

102 183535-1 Pinça Porta 
Grampo de 
Palmer 

Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura 
e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão 

1 Un. 59 59,9967      
3.539,81 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

103 43922-3 Porta Agulha de 
Mayo Hegar de 15 
cm 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como 
o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora 
a resistência à corrosão.  Fabricado em  aço inoxidável sob a norma NBR 
ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 A 

1 Un. 39 29,0167                      
1.131,65 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

104 64534-6 Régua 
milimetrada de 
plástico para 
endodontia 

Régua fabricada em polímero de alta performance, leve, em várias cores,  
modelo endodôntica, autoclavável  

1 Un. 39 8,46                         
329,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

105 174111-0 Seringa carpule 
de inox 

Seringa dobrável e com refluxo - Seguro dispositivo refluxo - pino de 
pressão, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a 
fratura e corrosão Fabricado em  aço inoxidável sob a norma NBR ISO 
7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
seguindo a norma RDC 59/2000.  

1 Un. 195 63,4775                    
12.378,11  

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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106 157312-8 Seringa 
endodôntica 

Seringa endodôntica de inox para aplicação de pasta endodôntica (tipo 
hidróxido de cálcio) intra canal. De êmbolo rosqueável, fabricado em aço 
inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A com registro na ANVISA 

1 Un. 20 55,6033                      
1.112,07 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

107 242063-5 Sindesmótomo 
duplo 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 27,09                      
1.056,51 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

108 255708-8 Sonda 
Milimetrada 
Goldman Fox nº 4 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa nas duas extremidades, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 15 mm 

1 Un. 39 21,5767                         
841,49 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

109 388759-6 Sonda 
exploradora nº 05 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 resistente a fratura e corrosão com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento) 

1 Un. 195 8,13                      
1.585,35 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

110 173900-0 Sugador Metálico 
de Endodontia – 
Kit Aspiração 

Kit de sucção para endodontia, em aço inoxidável, autoclavável, superfície 
lisa, resistente a fratura e corrosão. Compostos por 01 seringa Luer de 
vidro cânulas de aspiração em diversos tamanhos sem bisel e adaptador 
que une a cânula de aspiração ao sistema de sucção do consultório 
odontológico. É importante que as cânulas não contenham bisel e que 
sejam fornecidas em nos diâmetros: 40x6 , 40x10 e 40x20. 

1 Kit. 39 34,4050                      
1.341,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

111 165309-1 Tesoura Reta 
Tipo Iris de 12 cm 

Tesoura em aço inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 
A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39 16,3967                         
639,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

112 183538-6 Tesoura para 
tecido Goldman 
Fox Reta 

Tesoura de 13 cm aproximadamente. Fabricado em aço inoxidável AISI 
420 OU  AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão,com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão. 

1 Un. 20 35,16                         
703,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

113 375182-1 Ácido Fosfórico a 
37% 

Composição: Ácido fosfórico, Digluconato de clorhexidina, espessante, 
corante e água deionizada. Gel tixotrópico que evita o seu escoamento 
para regiões indesejáveis. Apresentação: Condicionador ácido de esmalte 

1 Seringa 640 5,6567                      
3.620,29 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

112 

 

e dentina com ácido. Ortofosfórico a 37% e Digluconato de Clorhexidina a 
2%. Seringa c/ 2,5 ml. 

114 399382-5 Adesivo 
dentinário com 
flúor 

Sistema adesivo mono componente com liberação de flúor. Apresentado 
em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, 
apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas 
dentinárias. Compatibilidade com umidade - hidrofilia; alta fluidez e 
capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a micro 
infiltração; Características: Acetona como solvente; Liberação de Flúor; 
Forma zona híbrida uniforme e estável; Possibilidade de presa dual (Self 
Cure Activator); Longo histórico de uso clínico. Apresentação: Frasco com 
4ml. Com Registro na Anvisa. 

1370 Frasco 176 44,9875                      
7.917,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

115 287268-4 Adesivo 
dentinário com 
MDP 

Adesivo Monocomponente com MDP, fotopolimerizável convencional de 
dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém nanopartículas 
que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Elevado 
poder de resistência adesiva. Solvente a base de etanol.* Com MDP: o 
MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no 
produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixa 
incidência de hipersensibilidade. Apresentação: Frasco com 6ml.Com 
Registro na Anvisa 

1370 Frasco 176 121,53                    
21.389,28  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

116 140335-4 Agulha Gengival  
30 G Extra Curta 

Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte 
plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, 
chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à 
parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte 
onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta 
cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por 
volta de 50mm, e sua área útil de 12mm. A cânula possui a sua ponta 
principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma 
ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em 
toda sua parte  As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que 
proporciona segurança ao profissional.Além disso, estas cápsulas são 
embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: 
Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. 
Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da 
Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. 
As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do 
paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama 
Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa 

38 Cx. 140 32,985                      
4.617,90 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto. 

117 78189-4 Agulha Gengival 
30 G Curta 

Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte 
plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, 
chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à 
parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte 
onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta 
cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por 
volta de 50mm, e sua área útil de 21mm. A cânula possui a sua ponta 
principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma 
ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em 
toda sua parte. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que 
proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são 
embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas 
como:Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. 
Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da 
Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. 
As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do 
paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama 
Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa 
contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto. 

38 Cx. 624 35,7067                    
22.280,98  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

118 375189-9 Agulha Gengival 
Longa 27G longa 

Bisel tri facetado; Esterilizada por óxido de etileno, é condicionada 
individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com selo 
de segurança, para garantir a utilização de um produto que atende às mais 
rígidas normas de segurança. Fixação reforçada da cânula ao canhão, 
Cânula parede fina com lubrificantes especiais; cânula adequadamente 
flexível; 27G Longa: Indicada em anestesia troncular, pacientes com 
grandes mandíbulas e introdução de hidróxido de cálcio nos tratamentos de 
canal Apresentação: Caixa com 100 unidades. Necessário amostra do 
produto. 

38 Cx. 94 34,8233                      
3.273,39 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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119 182747-2 Alginato presa 
rápida com 
impressão livre de 
poeira 

Pacote c/ 410gr ou mais. 2426 Pct. 78 41,5267                      
3.239,08 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

120 76864-2 Alginato tipo II 
presa normal 

É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da 
especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características 
tixotrópicas, escoamento e elasticidade seja capaz de reproduzir com 
perfeição detalhes de até 50m. Pode ser empregado em moldagens de 
arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em 
moldeiras e seringas. Alta resistência a compressão;  Baixa sinérese e 
dessecação quando armazenado em umidificador. Não sofrem distorção 
quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso; Baixos índices de 
distorção devido a perda de água. Pacote c/ 410gr ou mais. 

2426 Pct. 39 47,7367                      
1.861,73 

ITEM 
EXCLUSIVO M

121 390068-1 Anestésico à 
base de articaína 
HCl 4% com 
Epinefrina 
1/100.000 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 1 Cx. 195 99,1825                    
19.340,59  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

122 153421-1 Anestésico à 
base de 
Benzocaína 20% 
para uso tópico 

Apresentado na forma de um gel de alta viscosidade, hidrossolúvel e de 
baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e prolongada 
devido ao seu total contato com os tecidos. Indicado para uso nos 
procedimentos de anestesia local por infiltração, na tomada de moldagens, 
radiografias, colocação de próteses e remoção de tártaro, entre outros. 
Sabores: framboesa ou tutti frutti. Pote com 12 g. 

997 Pote 358 8,79                      
3.146,82 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

123 26936-0 Anestésico a 
base de cloridrato 
de lidocaína 2% 
sem 
vasoconstritor 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada. 61 Cx. 78 38,51                      
3.003,78 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

124 261448-0 Anestésico a 
base de cloridrato 
de lidocaína 2% 
com epinefrina 
1:100.000 

Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, 
caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Na embalagem deverão constar 
algumas informações técnicas como: dados de identificação, Responsável 
técnico pelo produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 

61 Cx. 10 66,0467                         
660,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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125 222772-0 Anestésico a 
base de cloridrato 
de mepivacaína a 
2% com epinefrina 
1:100.000 

Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 
1:100.000,Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 

61 Cx. 585 87,80                    
51.363,00  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

126 188606-1 Anestésico a 
base de cloridrato 
de mepivacaína a 
3% (30 mg/ml) 
Sem 
vasoconstrictor. 

Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo siliconizado. 
Caixa com 50 tubetes. 

61 Cx. 130 76,7925                      
9.983,03 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

127 11165-1 Anestésico a 
base de cloridrato 
de prilocaína 3% 
com felipressina 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 61 Cx. 1612 61,95                    
99.863,40  

AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

128 11165-1 Anestésico a 
base de cloridrato 
de prilocaína 3% 
com felipressina 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 61 Cx. 403 61,95                    
24.965,85  

COTA 25%

129 375185-6 Aplicador 
descartável (micro 
brush) 

Aplicadores descartáveis (tipo micro brush) flexíveis, fibras impedindo o 
gotejamento até o momento da aplicação, fibras regulares de 2 mm não 
absorventes, com 100 unidades, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, dados de fabricação, prazo de validade.Embalagem 
com 100 unidades. 

38 Emb. 325 7,2167                      
2.345,43 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

130 255709-6 Arco de Östby -
Arco para 
isolamento 
absoluto. 

Composição: Resina Termoplástica com Garras não deformáveis; 
Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; com excelente acabamento de 
superfície.Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 91 7,2767                         
662,18 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

131 14504-1 Arco de Young Em aço inoxidável AISI 420, resistente à fraturas. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 65 21,0367                      
1.367,39 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

132 396948-7 Babador 
descartável 
Impermeável 

Com 02 camadas de papel mais uma de plástico, tamanho aproximado de 
33x48 cm, caixa com 100 na cor azul ou verde 

201 Cx. 390 14,2225                      
5.546,78 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

133 169024-8 Bicarbonato de 
sódio – uso 
odontológico 

Bicarbonato de sódio - 15 env. c/ 40g pó de bicarbonato exclusivo para 
uso odontológico.bicarbonato de sódio características: pó de bicarbonato 
exclusivo para uso odontológico. ideal para uso em aparelhos de profilaxia. 
Agente fluidificante. 

1 Pct. 387 21,8233                      
8.445,62 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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134 272580-0 Brocas douradas 
para acabamento 
de resina 
composta 

Brocas para acabamento de resina composta - kit acabamento grana fina 
e ultrafina; Composta de 4 pontas diamantadas de granulometria FINA (46 
micrômetros) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F e 3 de granulometria 
ULTRAFINA (30 micrômetros) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, destinam-se ao 
acabamento FINO e ULTRAFINO de resinas compostas. Brocas para alta 
rotação/AR. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é 
fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003 Kit 07 brocas douradas. 

1304 kit 195 31,1733                      
6.078,79 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

135 353688-2 Broca carbide 
Endo Z, AR. 

Broca Endo Z, tronco-cônica, material Carbide, para alta rotação/AR, parte 
ativa carboneto de tungstênio/carbide (k20), extremidade inativa, sem 
corte, dourada aço inox DIN 114197 (13%Cr), com 0,9mm de diâmetro, 
haste 21 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 215 18,52                      
3.981,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

136 85288-0 Broca carbide 
ZEKRYA Tronco-
Cônica, AR, HL . 

Broca Tronco-Cônica Longa ZEKRYA, com ponta ativa  REF. 151, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa.  Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação 
(RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 234 25,4750                      
5.961,15 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

137 344243-8 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR, HL. 

Broca Cirúrgica, para alta rotação nº 702 material Carbide/carboneto de 
tungstênio, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 6,9167                         
809,25 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

138 42485-4 Broca carbide 
esférica n.º06, AR. 

Broca carbide esférica n.º06, para alta rotação. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 5,98                         
699,66 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

139 344267-5 Broca carbide 
cirúrgica esférica 
n.º08,  AR, HL. 

Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003.v Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 49 7,0067                         
343,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

140 76862-6 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR. 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é 

1 Un. 85 9,22                         
783,70 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

141 250182-1 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR, HL 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 85 6,3387                         
538,79 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

142 250183-0 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR. 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação 
(RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 85 6,8167                         
579,42 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

143 96784-0 Broca carbide, 
cirúrgica nº 703, 
AR, HL 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 703, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 85 9,08                         
771,80 

ITEM 
EXCLUSI

144 344265-9 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR, HL, PR (peça 
reta) 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, 
Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 8,7425                         
454,61 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

145 158330-1 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR, HL, PR (peça 
reta) 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, 
Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 8,7425                         
454,61 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

146 136087-6 Broca carbide, 
cirúrgica nº 
8,esférica, AR, HL, 
PR (peça reta) 

Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é 
fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 7,7733                         
404,21 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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147 42115-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 02 AR 

Broca Esférica REF. 02, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 5,4367                         
636,09 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

148 5318-0 Broca Carbide 
Esférica nº. 04 AR 

Broca Esférica REF. 04, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 5,4367                         
636,09 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

149 94523-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 05 AR 

Broca Esférica REF. 05, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 11,9933                      
1.403,22 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

150 42485-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 06 AR 

Broca Esférica REF. 06, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 8,3433                         
976,17 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

151 187223-0 Broca Carbide 
Periforme nº. 329 
AR 

Broca Periforme REF. 329, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 6,1350                         
717,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

152 141006-7 Broca Carbide 
Periforme nº. 330 
AR 

Broca Periforme REF. 330, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 6,8050                         
796,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

153 40768-2 Broca Carbide 
Cone Invertido nº. 
245 Carbide AR 

Broca Cone Invertido REF. 245, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 195 5,5267                      
1.077,71 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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154 40768-2 Broca Carbide 
Cone Invertido nº. 
246, AR 

Broca Cone Invertido REF. 246, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 195 5,5267                      
1.077,71 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

155 28354-1 Broca 
Diamantada nº 
3203, Cônica Topo 
em Chama AR 

Broca Cônica Topo em Chama REF.3203, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85 1,2650                         
107,53 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

156 28354-1 Broca 
Diamantada nº 
3203, Cônica Topo 
Ogival AR 

Broca Cônica Topo Ogival REF.3203, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 20 1,4550                           
29,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

157 5329-5 Broca 
Diamantada nº 
1034cone 
invertido, AR 

Broca cone invertido REF. 1034, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 943 2,1300                      
2.008,59 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

158 38725-8 Broca 
Diamantada nº. 
1062, Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR 

Broca Tronco Cônica, topo plano, REF. 1062, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 1,4700                           
76,44 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

159 5330-9 Broca 
Diamantada nº 
1046  Cone 
Invertido, Dupla, 
AR 

Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1046, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878 1,9000                      
1.668,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

160 17617-6 Broca 
Diamantada nº 
1047  Cone 
Invertido, Dupla, 
AR 

Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1047, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878 2,2700                      
1.993,06 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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161 17659-1 Broca 
Diamantada nº 
1091  Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR. 

Broca Cilíndrica Topo Plana REF. 1091, material Diamantada, para alta 
rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 146 1,3433                         
196,12 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

162 38699-5 Broca 
Diamantada nº 
3195 Cônica Topo 
Ogival, AR 

Broca Cônica, Topo Ogival REF. 3195, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 358 2,2000                         
787,60 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

163 5335-0 Broca 
Diamantada nº 
1332 Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR 

Broca Tronco Cônica, Topo Plano REF. 1332, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117 2,4200                         
283,14 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

164 5329-5 Broca 
Diamantada nº 
1150 Cone 
Invertido, Topo 
arredondado, AR 

Broca Cone Invertido, Topo Arredondado REF.1150, material Diamantada, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 59 8,0600                         
475,54 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

165 5330-9 Broca 
Diamantada nº 
1052 Tipo Roda, 
AR 

Broca Tipo Roda REF. 1052, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 85 8,0633                         
685,38 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

166 254262-5 Broca 
Diamantada nº 
2068F Tronco 
Cônica 
Extremidade 
Plana, AR 

Broca Tronco Cônica Extremidade Plana nº 2068F, material Diamantada, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 26 3,9567                         
102,87 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

167 399163-6 Broca 
Diamantada nº 
1011 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1011, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 172 1,8167                         
312,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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168 5324-4 Broca 
Diamantada nº 
1012 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1012, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,8767                      
6.161,21 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

169 17657-5 Broca 
Diamantada nº 
1013 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1013, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,9375                      
6.360,81 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

170 5325-2 Broca 
Diamantada nº 
1014 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1014, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,8875                      
6.196,66 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

171 20579-6 Broca 
Diamantada nº 
1015 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1015, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,6967                      
5.570,27 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

172 399175-0 Broca 
Diamantada nº 
1016 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1016, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,7833                      
5.854,57 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

173 40321-0 Broca 
Diamantada nº 
1016 Esférica, AR, 
HL. 

Broca Esférica REF. 1016 HL, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste longa-28 mm, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 455 1,6700                         
759,85 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

174 40322-9 Broca 
Diamantada nº 
1019 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1019, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283 1,7733                      
5.821,74 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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175 219135-0 Broca 
Diamantada nº 
3168  Periforme 
AR 

Broca Periforme REF. 3168, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 78 2,1800                         
170,04 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

176 38706-1 Broca 
Diamantada 
nº1111F Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 1111F, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 1,7600                         
137,28 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

177 40314-8 Broca 
Diamantada 
nº1111FF Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 1111FF, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 1,7600                         
137,28 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

178 374896-0 Broca 
Diamantada 
nº3118F Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 3118F, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878 1,7967                      
1.577,50 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

179 42100-6 Broca LENTULO 
tipo espiral, 25 
mm 

Broca Espiral, tipo LENTULO, material aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 25 mm de comprimento, diâmetros: 0,25, 0,30, 0,35, 
0,40 mm, caixa c/ 4 unidades. 

1 Cx. 117 28,8900                      
3.380,13 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

180 152666-9 Broca GATES nº. 
1 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 1,material  aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 38,0000                      
1.140,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

181 65897-9 Broca GATES nº. 
1 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Unidade. 

1 Un. 176 7,9267                      
1.395,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

182 152668-5 Broca GATES nº. 
2 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 . 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 38,6667                      
1.160,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

123 

 

183 65894-4 Broca GATES nº. 
2 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 35,8600                      
1.075,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

184 152670-7 Broca GATES nº. 
3 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 42,9167                      
1.287,50 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

185 173766-0 Broca GATES nº. 
3 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 44,3333                      
1.330,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

186 301107-0 Broca GATES nº. 
4 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 4,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30 43,2500                      
1.297,50 

ITE
EXCLUSIVO ME

187 65895-2 Broca GATES nº. 
4 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 4,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Unidade. 

1 Un. 176 9,6400                      
1.696,64 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

188 169173-2 Broca LARGO nº. 
1 (28 mm), tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 44,0267                         
880,53 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

189 106184-4 Broca LARGO nº. 
1 (32 mm) tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 34,7333                         
694,67 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

190 169174-0 Broca LARGO nº. 
2 (32 mm) tipo 
Helicoidal, 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 

308 Cx. 20 33,4000                         
668,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

191 48974-3 Broca LARGO nº. 
2 (28 mm), tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Unidade. 

1 Un. 120 10,5033                      
1.260,40 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

192 106188-7 Broca, LARGO 
nº. 3 (32 mm), tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material  aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20 34,5933                         
691,87 

ITEM 
EXCLUS

193 301128-3 Broca LARGO nº. 
3 (28 mm) tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 120 10,2500                      
1.230,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

194 181511-3 Broca Shofu Tipo 
Chama, AR 

Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, 
formato chama na cor branca, utilizada para polimento de resinas 
compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 650 9,7800                      
6.357,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

195 159064-2 Broca Shofu Tipo 
Cilíndrica, AR 

Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, 
formato cilíndrico na cor branca, utilizada para polimento de resinas 
compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 650 9,6067                      
6.244,36 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

196 86938-4 Broqueiro 
individual de 
alumínio 

Broqueiro fabricado em alumínio, com 15 furos com tampa autoclavável. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 91 15,9400                      
1.450,54 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

197 90866-5 Carbono em fita 
para oclusão 
ultrafina 

Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca de 100 micras 
de espessura Resistente à tração e à umidade com registro na ANVISA. 
Bloco com 12 folhas. 

2196 Bloco 458 2,3767                      
1.088,53 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

198 167249-5 Cartela Plástica 
para 04 RX 
Periapical 

Cartela Plástica para 04 RX Periapical. 1 Un. 2600 1,5450                      
4.017,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

199 161111-9 Cartela Plástica 
para 02 RX 
Periapical 

Cartela Plástica para 02 RX Periapical 1 Un. 2600 2,5900                      
6.734,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

200 160138-5 Cera rosa nº 7 Caixas com 18 lâminas/ 225g 2180 Cx. 20 9,7033                         ITEM 
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194,07 EXCLUSIVO ME

201 371058-0 Cera  utilidade Cor vermelha, caixas com 5 lâminas / 225g 2180 Cx. 20 12,1950                         
243,90 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

202 201518-8 Cicatrizante para 
alvéolo dental 

Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. Com 
“própolis” e isento de Eugenol  (frasco de 10g). Com registro na ANVISA 

1 Frasco 325 15,8833                      
5.162,07 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

203 182754-5 Cimento de 
Hidróxido de 
Cálcio para 
forramento Kit 

Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Composição de hidróxido 
de cálcio radiopaca, biocompatível, não contém eugenol e não inibe a 
presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, presa rápida. 
Embalagem contendo um tubo c/ pasta base 13gr. um tubo de pasta 
catalisadora 11gr. e um bloco de mistura. 

1 Kit 614 11,0075                      
6.758,61 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

204 286768-0 Cimento de 
ionômero de vidro 
fotopolimerizável 
para forração com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação 
contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 
gr de Pó silicato de flúor-aluminio 5,5 ml liquido ácido a base ácido 
polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. 
Registro na ANVISA 

1 Kit 381 250,67                    
95.505,27  

AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

205 286768-0 Cimento de 
ionômero de vidro 
fotopolimerizável 
para forração com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação 
contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 
gr de Pó silicato de flúor-aluminio 5,5 ml liquido ácido a base ácido 
polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. 
Registro na ANVISA 

1 Kit 127 250,67                    
31.835,09  

COTA 25%

206 11308-5 Cimento de 
ionômero de vidro 
fotopolimerizável 
para restauração 
cor A3 com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para restauração com refrorço de resina, 
fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, tripla presa: 
fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de 
vidro. . Pó silicato de flúor-aluminio cor A3,  liquido ácido policarboxilico2-
hidroxietilmetacrilato e água. Glaser BisGMA e TEGDMA. Prime2-
hidroxietilmetacrilato  e etanol. Kit contendo, Pó A3 de 9g + 1 Líquido de 
8ml + 1 Primer de 6,5ml + 1 Glaze de 6,5ml. Contendo: 1 dosador de pó e 
1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA 

1 Kit 520 179,0133                    
93.086,92  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

207 168674-7 Cimento 
Endodôntico  Kit 
(pasta/pasta) a 
base de Hidróxido 
de Cálcio, sem 
resina. 

Cimento endodôntico altamente biocompatível. Apresenta alta efetividade 
de vedamento, pois tem excelente aderência a parede do canal radicular e 
aos cones de gutta percha. Solubilidade zero à água. O Hidróxido de cálcio 
ajuda na remineralização, regeneração óssea e cicatrização apical, a 
presença de enoxolona previne o risco de uma possível inflamação, a 
methenamina age como um poderoso antisséptico.Não contém Eugenol, 
Mistura pasta/pasta. Fácil manipulação e ótimo tempo de trabalho. Registro 
na ANVISA 

1138 Kit 59 125,8975             
7.427,95 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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208 11309-3 Cimento 
Ionômero de Vidro 
autopolimerizável 
para técnica da 
ART. Cor A3. Kit 
com pó e líquido 

Cimento Ionômero de Vidro para técnica da ART. É um cimento de presa 
rápida, presa química, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina 
sendo desnecessária a criação de retenções. Indicado para ART, 
Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade 
anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE 
(Certificação Européia). Indicado para Restaurações de dentes decíduos, 
restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas, para tratamento restaurador atraumático (ART) e 
Cimentações provisórias de coroas. Cor A3. Apresentação 1 frasco de 
cimento em pó com 10g (ionômero de vidro micronizado Ingredientes 
Inativos: pigmentos (Óxidos de Ferro), cargas (Sílica e Zircônia), fluoretos 
(Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido com 8ml (ácido poliacrílico e 
ácido tartárico Ingredientes Inativos: água deionizada, 1 dosador de pó e 1 
bloco de espatulação. Autopolimerízavel (quimicamente ativado). Registro 
na ANVISA 

1 Kit 59 103,775                      
6.122,73 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

209 5041-5 Cimento óxido de 
zinco e eugenol 
tipo II 

Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol.  Indicada para 
restaurações temporárias de longa espera, rapidez de manipulação e suas 
propriedades sedativas Alto vedamento marginal;  Presa Rápida; Alta 
resistência à compressão; Apresentação Kit contendo:  - 01 frasco de pó 
com 38g; - 01 frasco de líquido com 15ml. 

1 Kit 546 68,6175                    
37.465,16  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

210 438385-0 Cimento 
Periodontal sem 
eugenol, sistema 
pasta pasta 

Kit contendo bisnagas base com 90g e ativador com 90g 1 Kit 29 43,4967                      
1.261,40 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

211 11334-4 Colgaduras clip-
inox para um só 
RX 

Colgaduras do tipo clip confeccionadas em aço inox para um só RX. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 59 2,6267                         
154,98 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

212 40797-6 Cone Acessório 
de Guta Percha 
RS 28 mm 

Conjunto de cones P (MF), M (F), G (FM), comprimento 28 mm.Caixa com 
120 unidades 

169 Cx 88 20,8233                      
1.832,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

213 227950-9 Cone Acessório 
Guta Percha R7 
(XF) 28 mm 

Extra fino (XF/PM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades 169 Cx 117 21,7925                      
2.549,72 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

214 80413-4 Cone Acessório 
Guta Percha R8 

Caixa com 120 unidades 169 Cx. 91 21,4050                      
1.947,86 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

215 374629-1 Cone de papel 
Absorvente 1ª 

Caixa com 120 unid, kit calibrado 15/40, de 28 mm de comprimento. 169 Cx. 156 23,2925                      
3.633,63 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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série 15/40 

216 374634-8 Cone de papel 
Absorvente 2ª 
série 45/80 

Caixa com 120 unid, kit calibrado 45/80, de 28 mm de comprimento. 169 Cx. 91 24,5350                      
2.232,69 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

217 374601-1 Cone principal de 
guta percha 1ª 
serie 15/40 

Kit calibrado 15/40 caixa c/ 120 und. 28mm. em média 169 Cx. 156 24,3125                      
3.792,75 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

218 374605-4 Cone principal de 
guta percha 2ª 
serie 45/80 

Kit calibrado 45/80 caixa c/ 120 und. 28mm. em média 169 Cx. 91 20,8000                      
1.892,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

219 375288-7 Conjunto 
aspiração endo 
com 3 cânulas 

Agulhas Hipodermicas para Endodontia.Canhao americano Luer Lock, 
fabricada em aço inox.Produto reutilizavel apos esterilizacao em autoclave 
O Kit também contém três cânulas de aspiração sem bisel: 40x6, 40x10 e 
40x20 

1551 Kit 91 28,7533                      
2.616,55 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

220 18681-3 Cunhas 
reflexivas sortidas 

Composição: Cloreto de polivinila Não necessita de recortes. Conformação 
anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que garante um bom 
travamento. Apresentam-se em dois tamanhos diferentes Apresentação: 
Cunhas Reflexivas - 20 uni. Sortidas. Produto com registro na ANVISA 

54 Cx. 52 23,7933                      
1.237,25 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

221 364031-0 Cunha de 
madeira 

Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, 
tingidas com pigmentos atóxicos; pronta para uso, disponível em 5 
tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Produto com 
registro na ANVISA 

54 Cx. 52 24,3233                      
1.264,81 

ITEM
EXCLUSIVO ME

222 92243-9 Dessensibilizante 
dentinário em gel 

Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto de potássio. 
Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras. 

1 Seringa 30 16,2667                         
488,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

223 324328-1 Digluconato de 
clorexidina 0,12% 

Utilizado para bochechos é um anti-séptico antibacteriano. Produto com 
registro na ANVISA. Frasco com 1000 ml (1 litro),  com válvula para 
retirada do produto. 

28 Frasco 449 29,4750                    
13.234,28  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

224 341885-5 Disco de lixa para 
acabamento e 
polimento de 
resina. 

São dotados de sistema de encaixe rápido que confere rapidez no 
acoplamento do disco ao mandril e evita a existência de partes metálicas 
na superfície de trabalho.  Seu tamanho reduzido facilita a visualização do 
campo de trabalho. Kit Sortido:  Embalagem contendo 56 discos em 4 
granulações e 1 mandril com as seguintes opções: - Discos de 8 a 12mm 
(7 discos de 8mm + 7 disco de 12mm de cada granulação) - Somente 
discos de 8 ou de 12mm. 

1 Kit 130 160,06                    
20.807,80  

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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225 138791-0 Discos de feltro 
para mandril p/ 
contra ângulo de 
12 mm 

Caixa contendo 24 discos de feltro com diâmetros de 12 mm e um mandril. 1 Cx. 20 24,03                         
480,60 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

226 66620-3 Dosador de água Copo plástico ou acrílico com graduação (ml). Embalagem com 1 unidade. 1 Un. 7 3,7667                           
26,37 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

227 66619-0 Dosador de 
alginato 

Copo medida para alginato. Embalagem com 1 unidade. 1 Un. 7 3,3333                           
23,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

228 399385-0 EDTA trissódico Promove um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, amolecendo-a e 
facilitando assim o preparo dos condutos Vidro c/ 20ml. 

1370 Frasco 59 5,7767                         
340,83 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

229 312491-6 Endo Ice  Spray Spray para teste de vitalidade em dentes, a –50° C. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 91 20,72                      
1.885,52 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

230 11346-8 Escova de aço 
para limpeza de 
brocas 

Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para limpeza de brocas 
odontológicas. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 4,8633                         
379,34 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

231 312136-4 Escova de 
Robson cônica - 
preta 

Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de 
nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade cônica . Preta para 
contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 325 0,9533                         
309,82 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

232 312134-8 Escova de 
Robson plana - 
preta 

Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de 
nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade plana. Preta para 
contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 1690 1,04                      
1.757,60 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

233 77144-9 Espaçador digital 
para endodontia 
21 mm 

Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, 
vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 
unidades 

1 Blister 
c/4 

unidades 

39 101,38                      
3.953,82 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

234 77145-7 Espaçador digital 
para endodontia 
25 mm 

Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, 
vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 
unidades 

1 Blister 
c/4 

unidades 

39 97,80                      
3.814,20 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

235 65343-8 Espátula de 
plástico para 
manipulação de 
alginato 

ESPÁTULAS PLÁSTICAS Para gesso e alginato Pacote com 25 unid. 
Colorida 

1 Pct 2 4,9067                             
9,81  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

236 65301-2 Espátula de 
plástico para 
manipulação de 
ionômero de vidro 

Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro, deve possuir 
flexibilidade, embaladas individualmente. Necessário catálogo com amostra 
do produto. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 2,2450                         
116,74 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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237 14064-3 Espelho plano 
bucal n° 5 

Espelho bucal - plano número 05, s/cabo,imagem frontal de precisão, 
confeccionado em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de 
esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente. Marca 
comercial, procedência de fabricação, com registro no Ministério da Saúde 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 780 2,7933                      
2.178,77 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

238 255247-7 Esponja 
hemostática 

Esponja hemostática obtida da gelatina liofilizada de origem Porcina e 
esterilizada por raios gama. Caixa com 10 unidades. 

1595 Cx 195 19,3633                      
3.775,84 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

239 42110-3 Eucaliptol É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, 
característico, de sabor picante, seguido da sensação de frescura. 
Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, o 
sulfeto de carbono, o ácido acético glacial, os óleos vegetais e essências. 
Vidro 20 ml. 

1 Vd. 26 5,87                         
152,62 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

240 290908-1 Eugenol É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição 
ao ar, odor de cravo, insolúvel na água,  solúvel no álcool, clorofórmio, éter 
e em óleos.Vidro com 20 ml 

92 Vd. 91 7,3867                         
672,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

241 4989-1 Evidenciador de 
placa bacteriana 
(pastilha) 

Pastilhas com corantes orgânicos, à base de Eritrosina e Azul de 
Indigotina, que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os 
pacientes possam removê-las através da escovação. Caixa com 120 
pastilhas. 

1 Cx. 130 21,06                      
2.737,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

242 371894-8 Extirpa Nervos Instrumentos farpados indicados para a remoção do conteúdo pulpar. 
Sortido 25-50 (1x25, 2x030, 2x035, 2x040, 1x45, 1x50) – 21mm. 
Embalagem com 10 unidades. 

1457 Emb. 156 21,0033                      
3.276,51 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

243 27382-1 Filme para 
Radiografia 
Oclusal 5,7X7,6 
cm 

Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente 5,7 cm x 7,6 cm, – 
Filme de velocidade rápida. Caixa com 25 unidades. Embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, produto 
com registro na ANVISA. 

156 Cx 13 188,3275                      
2.448,26 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

244 98948-7 Filme para 
Radiografia 
Periapical para 
Adulto, 3x4cm 

Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação, pode 
ser processado manualmente, alto contraste, com uma redução de 
exposição de até 20% em relação ao filme velocidade E e 60% em relação 
aos filmes de velocidade D.  Caixa com 150 películas, contendo 
externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e 
recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA. 

2476 Cx. 163 84,3267                    
13.745,25  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

245 224830-1 Filme Periapical 
Infantil, 22 X 35 
mm 

Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação pode 
ser processado manual, alto contraste, com uma redução de exposição de 
até 20%. Essa redução será de até 60%, quando comparado a um filme de 
velocidade D, filme de velocidade E quando processado manualmente. CX 
C/ 100 Filmes, contendo externamente o n.ºde lote, marca, data de 

38 Cx. 13 157,9375                      
2.053,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. 
Produto com registro na ANVISA. 

246 375073-6 Fio de sutura 
seda agulhado 3.0 

Fio de sutura seda agulhado 3.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 3.0 , ½ 
circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor 
preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro na ANVISA 

155 Cx. 276 28,3867                      
7.834,73 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

247 375074-4 Fio de sutura 
seda agulhado 4.0 

Fio de sutura seda agulhado 4.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 4.0 , ½ 
circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor 
preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 276 29,2167                      
8.063,81 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

248 277825-4 Fio de sutura 
nylon 3.0 
agulhado 

Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na 
forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoada em 
um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da 
NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 488 36,38                    
17.753,44  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

249 1711559-8 Fio de sutura 
nylon 4.0 
agulhado 

Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na 
forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoada em 
um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da 
NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 488 28,9225                    
14.114,18  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

250 409614-2 Fio dental Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado 
em nylon resistente, lubrificado com cera natural, isento de impurezas. 
Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, com corte do fio sem 
desfiá-lo. Embalagem em estojo individual de polipropileno, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência de lote, validade e 
registro no Ministério da Saúde. Rolo com 100 m. 

1 Un. 312 1,6867                         
526,25 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

251 399480-5 Fio retrator 
gengival Fino 

Fabricado com um delicado fio de algodão, espessura fina,  impregnado 
com cloreto de alumínio e isento de Epinefrina, o que reduz a presença de 
fluidos e de sangramento devido a sua grande ação adstringente. Frasco 
com 1,5 metros 

1 Un. 39           
11,00 

                        
429,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

252 11326-3 Fita Matriz de aço 
inox 0,05x 0,5 
x500mm 

Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto. 1 Rolo 527 1,9367                      
1.020,64 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

253 11327-1 Fita Matriz de aço 
inox 0,07x 0,7 x 
500mm 

Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto. 1 Rolo 351 1,9933                         
699,65 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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254 77146-5 Flúor gel 
acidulado 

Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. Embalado em frasco de 200 ml, 
providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

116 Un. 117 3,2975                         
385,81 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

255 375536-3 Flúor gel neutro Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. Embalado em frasco de 200 ml, 
providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

116 Un. 202 3,61                         
729,22 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

256 40833-6 Flúor verniz Kit, contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco contendo 10 ml de 
solvente. 

1370 Kit 47 14,77                         
694,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

257 20445-5 Formocresol (AN) 
1/5 

Apresentação: vidro com 10ml. Indicado para a terapia pulpar de dentes 
decíduos e permanentes, como substituto do Formocresol (A N) formulação 
mais diluída. Composição: Formaldeído, ácido crescílico e hidroalcoólico 

89 Frasco 49 3,7933                         
185,87 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

258 42483-8 Frasco Dappen 
de Plástico 

Espessura mínima de 3 mm sextavado sem rebarbas, com duas 
concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor 
com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 46 1,53                           
70,38 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

259 30783-1 Frasco Dappen 
de Vidro 

Sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com 
capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e 
altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 2,2133                         
172,64 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

260 42464-1 Frasco Dappen 
de Silicone 

Esterilizável, antiaderente, com duas concavidades sendo a maior com 
capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e 
altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52 4,0667                         
211,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

261 311550-0 Gesso Comum 
1kg 

Gesso comum ou gesso Paris, composto por sulfato de cálcio, cor branca, 
apresentando resistência à compressão de aproximadamente 60 kg/cm, 
solúvel em água, pacote de 1 kg 

2527 Pct. 33 4,9067                         
161,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

262 42466-8 Gesso Pedra 1Kg Gesso pedra, composto por sulfato de cálcio e pigmento, cor amarelo, 
solúvel em água, pacote de 1kg. 

2527 Pct. 130 5,23                         
679,90 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

263 173188-2 Grau de Borracha 
Médio 

Grau de silicone, tamanho médio para espatulação de gesso e alginato. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 13 4,1933                           
54,51 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

264 228331-0 Guta percha em 
bastão 

Embalagem com 08 unidades cor rosa e branca (sortida) 1457 Cx. 39 28,27                      
1.102,53 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

265 143685-6 Hemostático 
tópico 

Características: Solução a base de cloreto de alumínio; - Não contém 
Epinefrina; - Ação adstringente. Vidro com 20 ml 

1 Vd 104 9,9033                      
1.029,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

266 185317-1 Hidróxido de 
Cálcio PA 

Pote com 10 g 21 Un. 100 3,8550                         
385,50 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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267 321915-1 Iodofórmio Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de 
resíduos irritantes aos tecidos Vidro pó com 20gr. 

1370 Vd. 47 13,56                         
637,32 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

268 136421-9 Jaleco de 
polipropileno 
descartável 
manga longa 

Jaleco de polipropileno descartável de manga longa, gola de padre, punho 
em elástico, com botão de pressão, gramatura 50 a 60. Embalagem com 
01 unidade. 

1 Un. 228 4,4533                      
1.015,35 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

269 251207-6 Kit cirúrgico 
estéril descartável 

Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel 
cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras 
cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 02 aventais cirúrgicos punho lastex 
– 35g01 protetor de cadeira – 1,10 x 2,20 m 01 encosto de cabeça 02 
campos de mesa auxiliar 70 x 90 cm- 25g 01 campo para motor 45 x 70 cm 
01 campo cirúrgico fenestrado 1,40x2,00 m 35g, 02 protetores de refletor, 
04 propés e 02 toalhas absorventes. 

1138 Kit 189 23,45                      
4.432,05 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

270 123595-8 Kit Mini - cirurgia 
estéril descartável 

Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel 
cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras 
cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 01 avental cirúrgico punho lastex – 
35g 01 campo cirúrgico simples 70 x 90 cm- 35g 01 campo cirúrgico 
fenestrado 70x90cm 35g 01 toalha absorvente 

1138 Kit 189 24,9850                      
4.722,17 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

271 77616-5 Kit de borracha 
para polimento de 
amálgama 

Pontas de Borracha para Polimento e Acabamento de Amálgama Kit c/ 06 
pontas de Borracha para polimento de amálgama nas formas de torpedo e 
taça nas cores: Torpe de Marrom; Verde; Azul e Taça Marrom; Verde; Azul 

1 Kit 124 26,7933      
3.322,37 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

272 0001872 Kit de Higiene 
Bucal para 
Adultos 

Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 27300 5,4550                  
148.921,50  

AMPL
CONCORRÊNCI

A

273 0001509 Kit de Higiene 
Bucal para 
Adultos 

Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 

1138 Kit 9100 5,4550                    
49.640,50  

COTA 25%
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transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

274 0001871 Kit de Higiene 
Bucal para 
Crianças 

Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 14625 5,7833                    
84.580,76  

AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

275 0001708 Kit de Higiene 
Bucal para 
Crianças 

Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 4875 5,7833                    
28.193,59  

COTA 25%

276 161051-1 Lâmina de bisturi 
n º 12 

Lâmina de bisturi n º 12, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26 29,30                         
761,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

277 21473-6 Lâmina de bisturi 
nº 15 

Lâmina de bisturi nº 15, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26 22,8350                         
593,71 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

278 270454-4 Lâmina de bisturi 
nº 15c 

Lâmina de bisturi nº 15c, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26 29,3633                         
763,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

279 376020-0 Lençol de 
borracha para 
isolamento 
absoluto 

Lençol de borracha com Registro no Ministério da Saúde — Validade: 4 
anos, com ISO 9001:2000 Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm Cor: azul. 
Aroma: tutti-frutti Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas 
individualmente 

2221 Cx. 195 21,31                      
4.155,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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280 182557-7 Lima Hedstroen 
1ª série 21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm 

308 Kit 146 15,43                      
2.252,78 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

281 182556-9 Lima Hedstroen 
1ª série 25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25mm 

308 Kit 88 15,58                      
1.371,04 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

282 312286-7 Lima Hedstroen 
1ª série 31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31mm 

308 Kit 59 12,23                         
721,57 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

283 274370-1 Limas Hedstroen 
2ª série 25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 25mm 

308 Kit 29 16,35                         
474,15 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

284 274371-0 Limas Hedstroen 
2ª série 31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 31mm 

308 Kit 29 12,23                         
354,67 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

285 267708-3 Lima Kerr 1ª série 
21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm 

308 Kit 88 11,7367                      
1.032,83 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

286 252953-0 Lima Kerr 1ª série 
25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25 mm 

308 Kit 146 11,4733                      
1.675,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

287 267709-1 Lima Kerr 1ª série 
31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31 mm 

308 Kit 59 13,2733                         
783,12 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

288 5282-5 Lima Kerr 2ª série 
21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 21mm 

308 Kit 59 13,4833                         
795,51 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

289 267710-5 Lima Kerr 2ª série 
25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 25mm 

308 Kit 59 13,2733                         
783,12 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

290 267709-1 Lima Kerr 2ª série 
31 mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 31 mm 

308 Kit 59 15,3767                         
907,23 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

291 254274-9 Lima Kerr nº 6 
21mm 

Lima Kerr especial nº 6 21mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 13,7067                         
890,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

292 391095-4 Lima Kerr nº 6 
25mm 

Lima Kerr especial nº 6 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 13,7067                         
890,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

293 374698-4 Lima Kerr nº 8 
21mm 

Lima Kerr especial nº 8 21mm. produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 

308 Kit 65 14,8467                         
965,04 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

294 169190-2 Lima tipo Kerr nº 
8 25mm 

Lima tipo Kerr especial nº 8 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65 13,7067                         
890,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

295 5293-0 Lima tipo Kerr nº 
10 21mm 

Lima tipo Kerr especial nº 10 21mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO, Kit c/ 06 

308 Kit 94 13,7067                      
1.288,43 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

296 5309-0 Lima tipo Kerr nº 
10 25mm 

Lima tipo Kerr especial nº 10 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c / 06 

308 Kit 124 13,7067                      
1.699,63 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

297 99623-8 Lima tipo kerr 1ª 
série 25mm tipo 
Flex File (Níquel-
Titânio) 

Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File. Fabricadas em liga de Níquel-
Titânio, estes instrumentos devem ser empregados na instrumentação de 
canais com curvatura muito acentuada. Apresentação: Ø ISO sortido 015-
040 –25mm, cx. c/ 06 

308 Kit 36 164,6033                      
5.925,72 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

298 171802-9 Líquido de Milton Informações técnicas: São soluções de Hipoclorito de Sódio a 1% 
Altamente bactericidas, estão indicadas para a instrumentação e irrigação 
de canais radiculares, atuando como desinfetantes. Tem a ação física da 
circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de 
solvência de tecidos, de poder Antisséptico e de característica físico-
química de baixa tensão superficial. Apresentação: 1x1000ml frasco de 
Líquido de Milton. 

28 Frasco 130 5,4033                         
702,43 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

299 347554-9 Líquido fixador 
para radiografia 

Líquido incolor, solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento 
de registro na ANVISA 

1 Frasco 130 10,7867                      
1.402,27 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

300 375222-4 Líquido revelador 
para radiografia 

Líquido incolor solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento 
de registro na ANVISA 

1 Frasco 130 12,55                      
1.631,50 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

301 197421-1 Mandril Cônico 
para tiras de lixa 

Fabricado em aço inoxidável, mandril para peça reta, fendado. Peça 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç 20 4,2167                           
84,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

302 44642-4 Mandril 
adaptador de 
broca de alta para 
contra ângulo 

Adaptador de broca de alta rotação para contra ângulo, esterilizável.  
material aço inoxidável, para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 78 15,50                      
1.209,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

303 50162-0 Mandril para 
contra-ângulo 

Fabricado em aço inoxidável, adaptável em contra –ângulo, tipo haste 
curta. Peça. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç 78 4,1233                         
321,62 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

304 72431-9 Moldeira I 01 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 01 Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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305 152525-5 Moldeira I 02 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 02. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

306 65326-8 Moldeira I 03 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 03. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

307 653327-6 Moldeira I 04 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto,vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 04. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

308 72430-0 Moldeira S 01 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 01. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

309 66906-7 Moldeira S 02 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 02. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

310 255710-0 Moldeira S 03 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 03. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

311 65325-0 Moldeira S 04 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 04. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29 3,05                           
88,45 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

312 261182-1 Óculos de 
proteção 
transparente 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV Possui uma película anti-embaçante. 
Curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta 
transparência. Esterilizável a frio Pode ser usado sobre óculos normais 
Feito em policarbonato de alto impacto. Tamanho único Peça. Necessário 
amostra do produto (catálogo com foto). Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 728 8,6433                      
6.292,32 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

313 75451-0 Óleo de baixa e 
alta rotação 
rotação (único 
óleo para alta e 
baixa rotação) 

Óleo mineral de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo para baixa e alta 
rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica, 
limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não 
contém CFC e não agride a camada de ozônio.Embalagem: 200ml/143g. 

1 Un. 78 35,29                      
2.752,62 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

314 16372-4 Óxido de Zinco 
pó 

Pote (50g) 21 Frasco 221 3,2633                         
721,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

315 267184-0 Paramonoclorofe
nol canforado 

Produto utilizado para curativo intra-canal, acrescido de cânfora, sem a 
presença de nitrofurazona. Frasco de vidro com 20 ml 

1 Frasco 39 5,1367                         
200,33 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

316 291120-5 Paramonoclorofe
nol canforado 
com furacim 

Presença da nitrofurazona na fórmula de P-mono-clorofenol com furacin, 
acentua a propriedade antiinfecciosa local apresentação: 1x20ml frasco de 
paramonoclorofenol + furacim 

1 Vd. 46 12,32                         
566,72 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

317 152653-7 Pasta de 
hidróxido de 
cálcio com 
paramonoclorofen
ol canforado para 

O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de 
sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Kit contendo 
02 tubetes, 01 com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com 
paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com 2,2 de glicerina. 01 Seringa 
endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de Pasta 

1 Kit 85 45,19                      
3.841,15 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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uso endodôntico Endodôntica, 

318 120051-8 Pasta 
Diamantada para 
polimento de 
Resinas 
Compostas 

Pasta de polimento para uso geral (porcelanas, metais, esmalte e todos os 
tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que age como 
excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante 
micronizado com granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a 
alta homogeneidade da granulação dos cristais de diamante proporcionam 
polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser utilizados com feltros, discos de 
polimento e ou outros dispositivos disponíveis para polimento. Seringa com 
2G. 

1 Un. 85 15,7467                      
1.338,47 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

319 383672-0 Pasta profilática, 
veículo aquoso 

Características: Abrasivo micro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti; Tubo 
c/  90gr. 

1 Tubo 156 5,7967                         
904,29 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

320 46299-3 Pasta Zinco-
enólica 

Não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz corretamente os 
diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à moldeira e, 
quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos do 
profissional.Kit com 02 tubos (pasta base de 60g e pasta catalisadora de 60 
g). Produto com registro na ANVISA. 

64 Kit 78 25,805                      
2.012,79 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

321 378805-9 Pedra pomes Pó para polimento e limpeza dental. Extra fina. Pote com 100g 979 Un. 42 5,2067                         
218,68 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

322 20477-3 Placa de vidro 
polido para 
manipulação de 
cimentos em 
geral. 

Com superfície polida, bordas regulares sem lascas, fraturas ou emendas, 
medindo aproximadamente 15 cm X 8 cm e 10 mm de espessura. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78 8,55                         
666,90 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

323 354540-7 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39 63,96                      
2.494,44 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

324 229734-5 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico ( 
subgengival) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39 88,28                      
3.442,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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325 403537-2 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39 72,02                      
2.808,78 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

326 135052-8 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER marca 
ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região supragengival. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 73,66                      
2.872,74 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

327 276375-3 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER marca 
ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

328 356338-3 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER marca 
ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região interproximal. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 79,97                      
3.118,83 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

329 108212-4 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente na rede. 
Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 69,1267     
2.695,94 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

330 42112-0 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
compatível com 
aparelho 
ultrassom  marca  
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente na rede. 
Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,6167                      
3.261,05 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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331 44653-0 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(raspagem 
interproximal) 
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente na rede. 
Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 76,3533                      
2.977,78 

ITEM 
EXCLUSIV

332 146861-8 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  DABI ATLANTE . Ponta 
para região supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

333 244962-5 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  DABI ATLANTE. Ponta 
para região subgengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

334 146863-4 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca DABI ATLANTE. Ponta 
para região interproximal. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39 83,28                      
3.247,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

335 63457-3 Porta amálgama 
cilíndrico 
confeccionado em 
plástico ou nylon 

Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon com 
aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de embocadura, isento 
de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, resistente 
aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. 
Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 104 5,4867                         
570,62 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

336 5036-9 Porta matriz 
Tofflemire 

Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou AISI 440 A, 
tamanho aproximado de 6 cm. Embalagem plástica individual, constando 
os dados de identificação e procedência. 

1 Un. 156 25,40                      
3.962,40 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

337 161070-8 Posicionador de 
RX adulto com 4 
posicionadores 

Produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) para adulto, 
contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior 
direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, 
posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo 
para mordida e blocos de adaptação para isolamento. 

1 kit 39 54,7775                      
2.136,32 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

338 95784-4 Posicionador de 
RX infantil com 4 
posicionadores 

Autoclavável, produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo)  
contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior 
direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, 
posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo 

1 kit 20 38,8933                         
777,87 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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para mordida e blocos de adaptação para isolamento. Autoclavável. 

339 155310-0 Papel grau 
cirúrgico rolo 05 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 27,2767                      
1.772,99 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

340 188789-0 Papel grau 
cirúrgico rolo 10 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 37,6367                      
2.446,39 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

341 197867-5 Papel grau 
cirúrgico rolo 15 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 60,42                      
3.927,30 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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342 200085-7 Papel grau 
cirúrgico rolo 20 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 82,9967                      
5.394,79 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

343 200910-2 Papel grau 
cirúrgico rolo 25 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65 94,58            
6.147,70 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

344 397372-7 Pino intra canal 
de Fibra de vidro 
(diâmetro 5) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 5 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 74,21                      
1.929,46 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

345 270871-0 Pino intra canal 
de vibra de vidro 
(diâmetro 3) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 87,6433                      
2.278,73 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

346 270349-1 Pino intra canal 
de fibra de vidro 
(diâmetro 2) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 75,07                      
1.951,82 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

347 270346-7 Pino intra canal 
de fibra de vidro 
(diâmetro 1) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26 77,3933                      
2.012,23 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

348 410624-5 Ponta Accudose 
Lv 

Para Materiais com Baixa Viscosidade: Pontas de menor abertura para 
aplicação de compósitos menos densos. Caixa com 20. Necessário 
amostra do produto (catálogo com foto) 

1 Cx. 52 41,46                      
2.155,92 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

349 65903-7 Pontas accudose 
anterior com final 

Ponta Accudose agulha: Confeccionada em aço inox, altamente flexível 
Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto) 

1 Cx. 52 58,6933                      
3.052,05 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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metálico 

350 110834-4 Prendedor para 
babador 
odontológico 

Prendedor de guardanapo odontológico com fio de silicone autoclavável, 
clip tipo jacaré em metal capaz de travar babadores com espessura 
mínima. Cor branco ou preto. Embalagem com 01 unidade. Necessário 
amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 300 4,59                      
1.377,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

351 148861-9 Resina acrílica 
autopolimerizável 
(pó) cor rosa 

Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de 
prótese dentária, apresentação pó cor rosa.  Embalagem com 220 gr 

574 Un. 2 48,81                           
97,62 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

352 411518-0 Resina acrílica 
autopolimerizável 
(líquido) 

Líquido Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na 
base de prótese dentária. Frasco com 120 ml 

1 Un. 2 14,98                           
29,96 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

353 27358-9 Resina foto cor A 
2 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A2 

1637 Un. 211 12,4333                      
2.623,43 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

354 27359-7 Resina foto cor A 
3 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3 

1637 Un. 241 29,98                      
7.225,18 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

355 27360-0 Resina foto cor A 
3,5 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3,5 

1637 Un. 241 29,98                      
7.225,18 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

143 

 

356 27971-4 Resina foto cor  
B2 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte B2 

1637 Un. 104 47,50                      
4.940,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

357 227141-9 Resina foto cor  
B2 microhíbrida 

Resina microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de 
polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 104 17,6067                      
1.831,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

358 66917-2 Resina foto cor  
C2 microhíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor C2 microhíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 104 18,5167                      
1.925,74 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

359 231259-0 Resina foto cor  
UD nanohíbrida. 

Resina fotopolimerizável na cor UD nanohíbrida, indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.A 
carga inorgânica  é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas 
inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos 
de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não pegajosa, o que 
significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 4g. Cor UD 

1637 Un. 156 26,0333                      
4.061,19 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

360 424764-7 Resina foto cor P  
nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor P nanohíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 65 30,0333                      
1.952,16 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

361 66919-9 Resina foto cor 
A3,5  microhíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor A 3,5 microhíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 78 18,0933                      
1.411,28 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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362 424759-0 Resina foto cor 
OA2  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável cor OA2  nanohíbrida. Indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.A 
carga inorgânica  é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas 
inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos 
de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não pegajosa, o que 
significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 4g. Cor para 
Dentina OA2 

1637 Un. 104 18,0550                      
1.877,72 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

363 424766-3 Resina foto cor 
OA3  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável cor OA2  nanohíbrida. Indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.A 
carga inorgânica   é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas 
inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos 
de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não pegajosa, o que 
significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 4g. Cor para 
Dentina OA3 

1637 Un. 104 24,0533                      
2.501,54 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

364 18456-0 Rolete de 
Algodão 

Roletes dentais confeccionados em 100% algodão hidrófilo. Vendidos em 
embalagens com 100 unidades cada. 

201 Pct 3250 2,0267                      
6.586,78 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

365 0001512 Saca brocas 
(cabeça padrão) 

Saca brocas para caneta de alta rotação odontológica, cabeça padrão. 1 Un. 26 31,5467                         
820,21 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

366 152645-6 Selantes de 
sulcos e fissuras 
fotopolimerizável 

Fotopolimerizável; Contém flúor e ácido, altos índices de adesão. matizado 
ou branco opaco: 5 seringas de selador (matizado ou branco) com 2g cada, 
1 seringa de condicionador dental em gel com 3ml. e 20 Pontas aplicadoras 
descartáveis. Possui ainda uma bisnaga refil matizado ou branco opaco 
com 1 selador  2g. e 3 pontas aplicadoras descartáveis.  

1138 Un. 195 18,1033                      
3.530,14 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

367 410481-1 Seringa para 
inserção de 
material (centrix) 

Seringa para inserção de material termoplástico e materiais odontológicos 
viscosos, autoclavável, deve vir acompanhada de pelo menos 30 pontas 
(agulhas) sortidas. 

1 Un. 33 80,9333                      
2.670,80 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

368 312157-7 Stop de borracha São cilindros de silicone utilizados nos instrumentos endodônticos digitais 
para marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, flexíveis e de 1 
milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de altura do cilindro.Pacote com 
100 unidades 

201 Pct 7 15,4033                         
107,82 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

369 119224-8 Sugador 
Cirúrgico 

Sugador em resina ABS/polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de uso 
único. Embalado individualmente, cx com 20. 

54 Cx. 91 18,84                      
1.714,44 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

370 135842-1 Sugador de 
saliva descartável 

Pacotes com 40 unidades coloridos, confeccionados com PVC atóxico e 
higiênico. 

1 Pct 3900 5,5125                    
21.498,75  

ITEM 
EXCLUSIVO ME

371 375243-7 Taça de borracha 
para contra 
ângulo 

Tipo:borracha branca Finalidades: Produto utilizado em polimento ou 
profilaxia dental 

1 Un. 520 1,20                         
624,00 

ITEM 
EXCLUSIVO ME
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372 1513 Tamborel Suporte de plástico tipo tamborel para limas endodônticas, autoclavável, 
com manta em disco para apoio das limas. Embalagem com 01 unidade. 

1 Un. 91 10,8133                         
984,01 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

373 89142-8 Tira Abrasiva de 
Poliéster 

Tira abrasiva de poliéster para acabamento de resina, 4 mm, com centro 
neutro. Embalagem com 150 unidades. Necessário amostra do produto 

1 Cx. 260 8,8967                      
2.313,14 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

374 14148-8 Tira de aço para 
acabamento de 
amálgama 4mm 

Tira abrasiva de aço monoface, com centro neutro, material aço inoxidável 
óxido de alumínio - espessura 4 mm Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 
unidades. Necessário amostra do produto 

188 Pct. 221 6,1533                      
1.359,88 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

375 14146-1 Tira de aço para 
acabamento de 
amálgama 6 mm 

Tira abrasiva de aço monoface de aço com centro neutro - espessura 6 
mm, Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário  amostra do 
produto 

188 Pct. 130 7,07                         
919,10 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

376 11321-2 Tira de poliéster 
para resina 

Medidas: 100 X 10 X 0,05 mm - Caixa com 50 unidades Peso: 0.01 kg. 61 Cx. 156 1,2633                         
197,07 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

377 375607-6 Tricresol 
formalina 

Constituído por uma mistura de cresóis e formol, concentração 45 39, 
solução intracanal. Frasco 10 ml. 

89 Vidro 52 4,6267                         
240,59 

ITEM 
EXCLUSIVO ME

 VALOR TOTAL 
ESTIMADO:  

               
1.531.078,64  
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06 - CUSTO TOTAL ESTIMADO: 
06.1. O valor total estimado é de R$ 1.531,078, 64 (Um milhão quinhentos e trinta e um mil setenta 

e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

 

07 – RECURSO: 
(  ) PRÓPRIO  ( X ) ESTADUAL ( X ) FEDERAL (    )CONVÊNIO 

 

08 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE META/INDICADOR PDI 

2269 3.3.90.30 203/204/304 

2.3.3.1 

2275 3.3.90.30 304/203 

2274 3.3.90.30 204 

2277 3.3.90.30 304/204 

2276 3.3.90.30 205 

 
09 - DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
( X) Aquisição de materiais e bens comuns  

( ) Aquisição de equipamento e materiais permanentes  

( ) Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços  

( ) Serviços especializados  

( ) Serviços técnicos - consultoria/auditoria/assessoria  

( ) Serviços de engenharia e obras 

 

10 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
10.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

X. Cópia da Cédula de Identidade dos responsáveis legais da empresa ou outro 

documento com foto; 

XI. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

XII. Sociedades comerciais: Cópia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

a. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da 

consolidação respectiva; 
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XIII. Sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada 
– LTDA – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

XIV. Sociedades simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, acompanhado de prova da Diretoria em exercício; 

XV. Empresas mercantis: inscrição no registro público onde opera, com a averbação no 

Registro onde tem a sede ou matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

XVI. Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes 

expressos para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e 

proposta, quando estas não forem assinadas por diretor (es), além de poderes 

especiais para renunciar a direitos em geral em nome da outorgante, e, em especial, 

quanto à interposição de recursos. 

XVII. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em               

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

XVIII. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar por meio digital os documentos de 

habilitação (inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS) por meio de 

funcionalidade presente no sistema (upload) ou e-mail, e remetidos em original, por 

qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, no prazo 

determinado no EDITAL,  após declarado arrematante, devendo ser os mesmos 

anexados no sistema, sob pena de inabilitação. 

10.2 – RELATIVOS ÀREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
I. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

a) A comprovação de inscrição de contribuinte poderá se  dar através de Alvará de Funcionamento; 

III. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas: 
a) Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e das Contribuições 

sociais (INSS); 
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b) Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de 

licitações, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, 

quando será aceita a certidão unificada). 

c) Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário. 

d) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), conjunta com a CND Federal letra 

“a”; 

e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, 

inciso V; 

g) Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).  

I. As Certidões podem ser positivas com efeitos negativas, no que couber conforme a lei. 

10.2.1. As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, 

ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão.  

10.2.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.2.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 

que atenda a todas as demais exigências do edital.  

10.2.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa.  

10.2.5. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 

10.3. OUTROS DOCUMENTOS 
10.3.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;  

10.3.3. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal,  
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10.3.4. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal  de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo 

previsto na minuta da ata de registro de preços;  

10.3.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das  

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido. php).  

 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  

10.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCIERA 
10.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante 

para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de realização da 

sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido na própria 

certidão.  
10.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos 

da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira do 

licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta.  
10.4.3. O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de 

entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros 

contábeis. Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  
10.4.4. As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão 

apresentar o Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu respectivo nº. do 

CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e registrado junto ao órgão competente;  
10.4.5. Em se tratando de Micro empreendedor Individual – MEI estão dispensadas da 

apresentação do balanço patrimonial. 
10.3.6. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultado apresentados em uma das seguintes formas: 
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 Publicados em Diário Oficial;  

 Publicados em Jornal;  

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; e Por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento. 
 

10.5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
10.5.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em original, cópia autenticada em cartório, 

apresentando o documento original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 

nome e a favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação. 

I. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em 

nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante. 

II. Os instrumentais/insumos odontológicos devem estar inscritos na ANVISA – Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, exceto os produtos que estão isentos. 

10.6 - EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS. 

10.6.1. As amostras exigidas nos itens 62, 63, 64, 65, 348, 349 e 350, deverão ser entregues na 

sede da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT, pela empresa vencedora conforme 

descritivo do ANEXO I; 

10.6.2. Os licitantes previamente classificados deverão enviar junto com os documentos de 
habilitação, prospectos (catálogos) com foto dos produtos dos itens 116, 117, 118, 252, 253, 
373, 374 e 375, para análise e parecer da equipe técnica, as amostras apresentadas deverão estar 

identificadas, com etiqueta, constando: processo licitatório nº, Nome da Empresa, e marca 

idênticos ao descritivo do EDITAL; 
10.6.3. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos deverão ser entregues nas embalagens 

originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade, sem 

inadequação de conteúdo, bem como com número de registros emitidos pela ANVISA; 

10.6.4. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos que por ventura são obrigados a ter registros 

nos órgãos (ANVISA, Ministério da Saúde, ISO 9001:2000 e NBR ISO 13485 e outros), fazem-se 

necessário a comprovação.  

10.6.5. O Prazo de Garantia não deverão ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data da 

entrega do produto; (Legislação Vigente) 
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10.6.6. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos não estejam de acordo 

com o especificado; 

10.6.7. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega 

nem servirá de base para justificar qualquer atraso; 

10.6.8. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos 

Instrumentais e Insumos Odontológicos fornecido; 

10.6.9. O prazo de garantia que esteja especificado nos Instrumentais e Insumos Odontológicos 

descritos no anexo I  deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o mau uso, nos 

termos do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de  1990 – 

Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas 

especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra 

entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO). 

10.6.10. As empresas licitantes deverão apresentar no momento da habilitação os seguintes 

documentos:   

10.6.11. Declaração de assistência técnica autorizada localizada em Várzea Grande ou Cuiabá, 

além da apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, certificado de registro dos 

produtos na 

 ANVISA e certificado de licença de funcionamento da ANVISA para indústria fabricante. Empresa 

com certificação ISO 9001 e 13485. 

10.6.12. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO fornecidos 

pelo poder público competente. 

11 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA / DAS CONDIÇÕES 

11.1. Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, 

contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade 

especificada.  

11.2. A entrega deverá ser no CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de 
Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 
78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das 
13h00min as 17h00min; de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no 
telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr Otacílio/Claudia) 
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11.2. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com 

assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte. 

11.3. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da 

quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O 

prazo para conferência e eventual troca será de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento 

provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada 

para pagamento.  

11.4. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, 

em qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no 

todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas deste Termo de Referência.  

12 - DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE 
INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS:  
12.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as 

especificações e quantidades contidas no presente Termo de Referência, zelando pelo assíduo 

fornecimento. 

12.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente 

de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
12.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo 

com o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus 

direto ou indireto, decorrente do mesmo. 

13 - DAS CONDIÇÕES  
13.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

13.2.   Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da 

Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não 

sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o 

transporte; 

13.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 

13.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 
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analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 

certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.  

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência; 

14.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que 

estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência; 

14.3. Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta 

SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 

do fornecimento.  

14.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do 

produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo; 

14.5- Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros  julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência;  

14.6. Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da TR 

deverão ser substituídos em até 05 (cinco) dias a contar da notificação à empresa contratada. 

Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente a 

constatação do fato;  

14.7. Os Instrumentais/Insumos Odontológicos  solicitados deverão estar em conformidade com 

este Termo de Referência e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de 

defesa do consumidor. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
15.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

15.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste processo licitatório;  

15.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências 

do Órgão;  

15.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da 

apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;  

15.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 
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15.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos 

materiais, para imediata correção;  

15.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;  

15.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa contratada; 

15.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

15.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente 

com a Gerência de Patrimônio. 

16 - DA SUBCONTRATAÇÃO  
16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
17 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na data da assinatura e respectiva 

publicação. 

18 - DO PAGAMENTO  
18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota 

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência do contrato, 

apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, Trabalhista).  

18.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;  

18.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;  

18.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade 

fiscal da CONTRATADA. 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
19.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:  

a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  
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c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo;  

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

19.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de 

referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;  

19.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, 

sem prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

19.3.1. Advertência;  
19.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos:  
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;  

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde 

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade;  

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;  

19.3.2. Multa;  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 
 

                          ESTADO DE MATO GROSSO 

                         MUNICIPIO D VÁRZEA GRANDE 

                         SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Av. Castelo Branco, 2500,  Água Limpa,  Várzea Grande – MT – 78.125-700 
http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

 

156 

19.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;  

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;  

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;  

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato.  
19.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a  

ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto 

inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;  
19.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial;  
19.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.  
19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
19.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;  
19.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:  

19.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante;  

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;  
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19.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:  
a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;  

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;  

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;  

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a  
19.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
19.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  após decorrido o prazo da 

sansão aplicada com base no inciso anterior.  
19.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a 

seguir indicados:  

 
a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;  

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como:  

I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé;  

II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;  

III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 
Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de 

Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;  
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Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista ao processo.  
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666.  
20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20 - DAS PUBLICAÇÕES  
( x ) Internet  

( x ) Jornal Oficial da União – D.O.U  

( x ) Jornal Oficial do Município - AMM  

( x ) Diário Oficial Eletrônico Tribunal de Contas Estadual - DOE/TCE  

21 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
( ) Leilão  

( ) Convite  

( ) Concurso  

( ) Compra Direta  

( ) Inexigibilidade  

( ) Tomada de Preços  

( ) Concorrência Pública  

( x ) Pregão Eletrônico/ Registro de Preços/ Menor Preço por Item/ Cota Reservada  
22 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
22.1. Nos termos do art.  67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados.  

22.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993.  
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22.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

22.4. A fiscalização do contrato ficará a cargo da seguinte da servidora: 

22.4.1 A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora, senhora ANDRÉA REGINA 
NASCIMENTO VRECH COELHO, Matrícula: 115107, brasileira, Odontóloga, portador da cédula de 

identidade RG 9336087 SSP/MT Emissão: 06/03/2003 e inscrito no CPF 622.446.981-49, residente 

a Avenida Tancredo Neves, 108, Jardim Kennedy, Cuiabá-MT, CEP: 78.000-000. 

E- mail: andreavcoelho@hotmail.com 

Contato: (65) 9 9627-583 

Várzea Grande – MT, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

    LUCIMAR ROCHA MARTINS                                                    NARCISO SANTANA DA SILVA 
    TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR                                                              ASSESSORIA TÉCNICA 
        ELABORADOR DE T.R. 
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ANEXO II – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 

 (papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande (Secretaria de Saúde) 

Pregão Eletrônico n. __/2017 

Sessão Pública: __/__/2017, às __h00min. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Contato: Telefone: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA UNID. QTD 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1       

 

TOTAL GERAL R$                           (________________________________) 

Declaro para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-

obra, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, 

ainda, os gastos com frete, carga e descarga. 

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.    Prazo de entrega: ______ 

_____________________,__ de ________ de 2017. 

________________________________________ 

Representante Legal (carimbo e assinatura) 
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ANEXO III – MODELO 

 (papel timbrado da empresa) 

Pregão Eletrônico n. __/2017 

D E C L A R A Ç Ã O  

 Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 

Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em 

nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 

Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 

04/90). 

Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assinada por 

sócio dirigente, proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo que, se 

firmado por este ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de 

outorga de mandado, conforme modelo anexo 

            __________, ____ de ___________ de 2017. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO IV –MODELO 

 (papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Eletrônico N. __/2017 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob 

as penas da lei, que: 

 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 

__________________________________validade_________________ 

1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2017 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. 
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 ANEXO V – MODELO 

 (papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (Secretaria de Saúde) 

EQUIPE TÉCNICA DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.: __/2017 

DATA DA ABERTURA: __/__/2017 

HORÁRIO: h00min. 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 

N__________________________ e Insc. Estadual n._____________________, sediada 

__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG N 

______________________ e do CPF N _____________________, declara para os devidos fins 

e sob as penas da lei que: 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 

especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N._____/201_, 

relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.(Secretaria de Saúde) 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra 

todas as condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na 

licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

_______________, _______ de _____________ de 2017 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI  - FICHA CADASTRAL 

 

 

 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. ___/2017 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(  ) MICRO EMPRESA   (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE  (   )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

N. TELEFONE N. FAX 

  

EMAIL  

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO VII 
  
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N. __/2017 

Validade: 12(doze) meses. 

1.1 Pelo presente instrumento, o Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 11.364.895/0001-

60,sito à Avenida Castelo Branco, nº 2.500, Bairro água Limpa- Município de Várzea 

Grande, neste ato representado pelo Secretario---------------------,brasileiro,portador da 

Carteira de Identidade nº---------------,e CPF nº--------,denominado CONTRATANTE,e do 

outro lado a empresa,--------------CNPJ sob nº----------- sede na ----------------

,vencedora dos itens -------,considerando o julgamento da licitação  MENOR PREÇO 

POR ITEM na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 

XX/2017 , bem como a classificação das propostas e sua respectiva 

homologação,RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas 

anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por itens,atendendo as 

condições previstas no instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro 

de Preços, sujeitando-se as partes em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de Julho 

de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 

23 de janeiro de 2013, que regulamenta o SRP e Decreto Municipais N.09/2010 e Lei 

Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de 

setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como 

pelas disposições estabelecidas neste ata e seus anexos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Realização de Pregão Eletrônico na modalidade de Registro de Preços – menor preço por item - 

Cota Reservada para Aquisição de Instrumentais e Insumos Odontológicos, para implantação 

das Clínicas Odontológicas para exercício de 2017 e para rede já implantada da Secretaria Municipal 

de Saúde de Várzea Grande-MT, conforme condições e quantitativos previstos no Termo de 

Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na data da assinatura e respectiva 

publicação. 
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Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que 

devidamente comprovada à vantagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA – GERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE 

REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal de Saúde 

através do Setor  competente no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da 

Secretaria, nas questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

4.1 Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e 

empresas fornecedoras encontram-se no relatório da sessão em ordem de classificação 

no processo licitatório do Pregão Eletrônico xx/2017. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e atestado da nota 

fiscal. A contratada deverá no ato de apresentação da nota fiscal, durante a vigência da ata de 

registro de preços, apresentar todas às certidões de regularidade (Municipal, Estadual, União, 

Trabalhista).  

5.2. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

para pagamento da data da sua reapresentação;  

5.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações;  

5.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal 

da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações 

que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

6.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas no processo licitatório;  

6.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do 

Órgão;  

6.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da apresentação 

da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 

 

167 

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

6.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

6.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, 

para imediata correção;  

6.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;  

6.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa contratada; 

6.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

6.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente com 

a Gerência de Patrimônio. 

CLÁUSULA SETIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência; 

7.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que 

estiverem em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência; 

7.3. Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta 

SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 

do fornecimento.  

7.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do produto, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo; 

7.5- Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

7.6. Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições da Termo de 

Referência deverão ser substituídos em até 05 (cinco) dias a contar da notificação à empresa 

contratada. Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente 

a constatação do fato;  

7.7. Os Instrumentais/Insumo Odontológico solicitado deverá estar em conformidade com este Termo 

de Referência e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de defesa do 

consumidor. 

CLÁUSULA OITAVA– DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS 
8.1. Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, 

contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade 

especificada.  
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8.2. A entrega deverá ser no CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de 
Medicamentos, situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 
78.110-430, cujo horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das  
13h00min as 17h00min; de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no 
telefones: 65 3686-9040 / 3694-6485 (Sr Otacílio/Claudia) 
8.3. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com 

assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte. 

8.4. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da 

quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O 

prazo para conferência e eventual troca será de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento 

provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para 

pagamento.  

8.5. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, em 

qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no todo 

ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas do Termo de Referência.  

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM 

CASO DE INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS 

9.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as 

especificações e quantidades contidas no Termo de Referência, zelando pelo assíduo fornecimento. 

9.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de 

sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
9.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo com o 

edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus direto ou 

indireto, decorrente do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES 

10.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

10.2.   Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da 

Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não 

sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte; 

10.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 
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10.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados 

em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame 

licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo 

terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

11.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 

de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, 

II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

11.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,                                      

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,        

devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor.  

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos deverão ser entregues nas embalagens originais, 

em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade, sem inadequação de 

conteúdo, bem como com número de registros emitidos pela ANVISA; 

12.2. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos que por ventura são obrigados a ter registros nos 

órgãos (ANVISA, Ministério da Saúde, ISO 9001:2000 e NBR ISO 13485 e outros), fazem-se 

necessário a comprovação.  

12.3. O Prazo de Garantia não deverá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega do 

produto; (Legislação Vigente) 

12.4. Os Instrumentais e Insumos Odontológicos estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual caberá o direito de recusar, caso os produtos não estejam de acordo com 

o especificado; 
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12.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem 

servirá de base para justificar qualquer atraso; 

12.6.. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos Instrumentais 

e Insumos Odontológicos fornecido; 

12.7 O prazo de garantia que esteja especificado nos Instrumentais e Insumos Odontológicos 

descritos no anexo I  deverá ser obedecido, desde que não fique comprovado o mau uso, nos termos 

do Art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de  1990 – Código de 

Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com 

as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não 

existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

12.8 As empresas licitantes deverão apresentar no momento da habilitação os seguintes 

documentos:   

12.9. Declaração de assistência técnica autorizada localizada em Várzea Grande ou Cuiabá, além da 

apresentação de certificado de boas práticas de fabricação, certificado de registro dos produtos na 

 ANVISA e certificado de licença de funcionamento da ANVISA para indústria fabricante. Empresa 

com certificação ISO 9001 e 13485. 

12.10. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO fornecidos pelo 

poder público competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CADASTRO RESERVA 

13.1 Em caso de cancelamento da ata de registro de preços será chamada a próxima 

classificada respeitando sempre a ordem de classificação conforme tabela abaixo. 

COTA RESERVA 

 
item Descrição Classificação das empresas 

01  2º Colocado (Nome da empresa e CNPJ) 

3º Colocado ( Nome da Empresa e CNPJ) 

 

13.2 As empresas convocadas no sistema de cadastro reserva terá que apresentar sua 

documentação de habilitação conforme as disposições do edital. 

13.3 Em caso de empresa não encaminhar os documentos de habilitação, poderá sofrer 

as sanções culminante no edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Comete infração nos termos da Lei nº 12.486, de 2013 aqueles que cometerem atos lesivos à 

administração pública, assim definidos, no tocante a licitações e contratos, a Contratada que:  
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a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatório público;  

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;  

c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo;  

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;  

f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; e  

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.  

14.2. Nos termos do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o 

município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de 

referência e das demais penalidades legais, aquele que:  

a) Não assinar o Contrato ou retirar a Autorização de Fornecimento quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;  

14.3. Com fundamento no art. 9º da Lei n. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, sem 

prejuízo, o Fornecedor ficará sujeito, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

14.3.1. Advertência;  
14.3.1.1. A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos:  
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a Contratante, independentemente da aplicação de multa;  

b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que 

a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade;  

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da Contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;  
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14.3.2. Multa;  
14.3.2.1. Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no Contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de fornecimento ou prestação de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;  

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis; e 5% pela inexecução parcial;  

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Autorização de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;  

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, não comparecendo à Prefeitura, o 

proponente convocado para a assinatura do contrato.  
14.3.2.2. A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela Contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela 

seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente 

ajustado, respeitado o limite legal;  
14.3.2.3. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial;  
14.3.2.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior.  
14.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
14.3.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação;  
14.3.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:  

14.3.3.3. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a Contratante;  

b) Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados;  
14.3.3.4. Por 02 (dois) anos, nos seguintes casos:  
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a) Não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados;  

b) Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;  

c) Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste;  

d) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a  
14.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
14.3.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e  após decorrido o prazo da sansão 

aplicada com base no inciso anterior.  
14.3.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à Contratada nos casos a seguir 

indicados:  
a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos;  

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;  

c) Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como:  

I. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé;  

II. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;  

III. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 
Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas previstas neste Termo de 

Referência, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante;  
Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo.  

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666.  
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14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados.  

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis.  

15.4. A fiscalização do contrato ficará a cargo da seguinte da servidora: 

15.4.1 A Secretaria Municipal de Saúde designa a servidora, senhora ANDRÉA REGINA 
NASCIMENTO VRECH COELHO, Matrícula: 115107, brasileira, Odontóloga, portador da cédula de 

identidade RG 9336087 SSP/MT Emissão: 06/03/2003 e inscrito no CPF 622.446.981-49, residente a 

Avenida Tancredo Neves, 108, Jardim Kennedy, Cuiabá-MT, CEP: 78.000-000. 

E- mail: andreavcoelho@hotmail.com 

Contato: (65) 9 9627-583 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta dos recursos 

Federal e Estadual, seguinte dotação orçamentária: 

PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE META/INDICADOR PDI 

2269 3.3.90.30 203/204/304 

2.3.3.1 

2275 3.3.90.30 304/203 

2274 3.3.90.30 204 

2277 3.3.90.30 304/204 

2276 3.3.90.30 205 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS ELÍCITOS PENAIS 

17-1 As informações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais comunicações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

18.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que 

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente  

 

ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando um via 

arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93 

                                        Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2017 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CONTRATANTE: . 

   CONTRATADA: 

 

    CONTRATADA: 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

 

 
CONTRATO Nº. XXXXXXX 

 

 

 

                                              A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/VG), através do 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, fundo público inscrito no CNPJ nº 11.364.895/0001-60, sito 

anexo com Paço Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, nº 2.500. Bairro Água 

Limpa – Município de Várzea Grande, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SÁUDE, o Senhor (a) -----------, portador (a) da Cédula de Identidade RG n°. ----------e 

inscrito(a) no CPF sob o n°. --------------, denominado CONTRATANTE,e de outro lado, a Empresa 

--------------, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. ---------, e 

sob o NIRE n°. --------, com Sede na ---------nº ---, Bairro ---, ---- / --, CEP n°. -----, neste ato, 

representado por seu Sócio(a) Administrador(a), o(a) Senhor(a) --------, -----, -----, -----, 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. ------------e inscrito(a) no CPF sob o nº. --------, 

doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na 

Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente de licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico N. XX/201x, do Tipo Menor Preço por item, licitação por Cota 

Reservada, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas 

constantes da Lei n°8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações:  

 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 

de 21 de Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório do tipo Pregão 

Eletrônico nº xx/201x, do tipo menor preço por item, licitação por Cota Reservada, bem como na 

proposta da contratada, no Processo Administrativo nº xx, no Termo de Referência nº XX/2017 da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

1.2 Aplicam - se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria 

geral dos contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste  

Contrato, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Instrumentais e Insumos 

Odontológicos, para implantação das Clínicas Odontológicas para exercício de 2017 e 

para Rede já implantada da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande-MT. 

 
2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

    
2.2.1 As especificações dos produtos e a quantidade dos itens encontram-se no anexo I desta 

Minuta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. DO VALOR GLOBAL 

3.1.1.Este instrumento tem o valor global estimado de R$ XXX (---). 

3.1.2.Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, 

tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e 

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

 

3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.2.1. Os recursos financeiros para a execução deste Contrato são oriundos  da seguinte 

classificação orçamentária.  

Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

   

   

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura e respectiva publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá entregar os itens do 

objeto integralmente de acordo com a necessidade da Secretaria, podendo ser prorrogados em 

conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 

5.1. Os instrumentais/insumos odontológicos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, 

contados da emissão da nota de fornecimento e conforme solicitação dos itens e quantidade 

especificada.  

5.2. A entrega deverá ser no CADIM – Centro de Abastecimento e Distribuição de Medicamentos, 

situado na Rua Salim Nadaf, nº 480, Bairro Centro, Várzea Grande-MT- CEP 78.110-430, cujo 

horário para entrega dos materiais será das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min; 
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de segunda a sexta, em caso de dúvidas entrar em contato no telefones: 65 3686-9040 / 3694-

6485 (Sr. Otacílio/Claudia) 

5.3. A entrega deverá ser feita com acompanhamento do fiscal do contrato acompanhado com 

assinatura do mesmo, em canhoto da nota fiscal ou conhecimento de transporte. 

5.4. Após o recebimento dos instrumentais/insumos odontológicos deverá ser feita conferência da 

quantidade, avaliação da qualidade e verificação, através do servidor designado para esse fim. O 

prazo para conferência e eventual troca será de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento 

provisório e somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada 

para pagamento.  

5.5. O transporte dos instrumentais/insumos odontológicos será custeado pela CONTRATADA, em 

qualquer tempo do processo, caso o fornecimento de material realizado esteja em desacordo no 

todo ou em partes com a ordem de fornecimento e com as normas deste Contrato. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE 

INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS 

6.1. A CONTRATADA deverá entregar os instrumentais/insumos odontológicos conforme as 

especificações e quantidades contidas no presente Contrato, zelando pelo assíduo fornecimento. 

6.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à instituição, decorrente de 

sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

6.3. A partir desse prazo de troca, o CADIM solicitará o cancelamento dos itens em desacordo com 

o edital, no que se refere aos documentos de compras e/ou a nota fiscal sem qualquer ônus direto 

ou indireto, decorrente do mesmo. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E TROCA EM CASO DE 

INCONSISTÊNCIAS, PERDAS E AVARIAS 

7.1. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

7.2.   Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da 

Gerência do Patrimônio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não 

sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

7.3. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) e às demais legislação pertinentes. 

7.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a 

existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que 

analisados em conjunto com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o 
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certame licitatório. Portanto, havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do 

parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos neste Contrato; 

8.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que 

estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Contrato; 

8.3 Prestar os devidos esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como dar ciência a esta 

SMS/VG imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução 

do fornecimento.  

8.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização desta SMS/VG, no tocante ao fornecimento do 

produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo; 

8.5 Comunicar imediatamente ao Setor de Compras desta SMS/VG de qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

8.6 Os produtos que por ventura forem entregues em desacordo com as descrições do Contrato 

deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias úteis corridos a contar da notificação à Contratada. 

Notificação esta que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente a 

constatação do fato;  

8.7 Os Instrumentais/Insumos Odontológicos  solicitados deverão estar em conformidade com 

este Contrato e aprovação da equipe multidisciplinar, as exigências do código de defesa do 

consumidor. 

8.8 A Contratada obriga-se ainda:  

8.9. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;  

8.10. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados durante o fornecimento dos equipamentos/materiais ou em conexão com ele;  

8.11. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao 

processo licitatório e ao presente contrato, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão 

ou continência; 

8.12. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante.  

8.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações 

que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

9.2. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste processo licitatório;  

9.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências 

do Órgão;  

9.4. Efetuar o pagamento conforme a Instrução Normativa desta Prefeitura, a partir da 

apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as devidas certidões;  

9.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

9.6. Comunicar à Contratada sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, 

para imediata correção;  

9.7. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;  

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa contratada; 

9.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

9.10. Acompanhar, fiscalizar, supervisionar, gerir e conferir a entrega dos produtos, juntamente 

com a Gerência de Patrimônio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal Fatura 

Discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem 

efetivamente entregue e atestado pelo fiscal do contrato (nota fiscal), feita através de ordem 

bancária e de acordo com as informações repassadas pela empresa vencedora indicando a agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através 

da instituição financeira do Fundo Municipal de Várzea Grande-MT. 

10.2. Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto entregue deverá ser 

atestada pelo fiscal do contrato e encaminhado ao Setor de Aquisições da SMSVG, para providências 

cabíveis.  

10.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;  

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 

 

181 

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

10.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade 

fiscal da Contratada.  

10.2 DO REAJUSTE 

10.2.1. Os preços dos produtos objeto deste Contrato serão fixos pelo prazo de 01 (um) ano, 

contados a partir da data de assinatura do Contrato e respectiva publicação, salvo art. 40, XI, da Lei 

8.666/93. 

10.3 DO REEQUILÍBRIO 

10.3.1. O valor da ata poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, 

da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste termo de Contrato. 

10.3.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos Do 

Contrato.  

10.3.3. Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais sejam:  

a) elevação dos encargos do particular;  

b) ocorrência de evento posterior à assinatura do Contrato;  

c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e  

d) imprevisibilidade da ocorrência do evento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 O acompanhamento da efetivação desse contrato ficará a cargo da CONTRATANTE, mediante 

nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do Art. 67 da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas atualizações. 

11.2. Será responsável para conferir a documentação de compra, ordem de compra e empenho, 

nota fiscal, conferência técnica das especificações determinadas no processo de programação e 

aquisição, conferindo o nome, apresentação/unidade e condições de conservação, verificar se consta 

o número do registro do produto na caixa, lote e validade, marca ofertada na dispensa.  

11.3. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do servidor, o senhor XXXXXXXXX, 

brasileiro, portador da célula de Identidade RG N°. XXXXX Órgão Emissor: XXXXXX, inscrito no CPF 

sob o n°. XXXXX e matricula n°XXXXXXX. 

Caberá ao fiscal do Contrato as seguintes atribuições: 

a) Realizar conferências das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato, e 

posteriormente efetuar o pagamento, 

b) Atentar aos valores a serem pagos, tomando cuidado para que os pagamentos não 

ultrapassem o valor do contrato, 

c) Acompanhar e analisar os relatórios que por ventura venham a ser emitidos pelo 

Fiscal do contrato. Havendo qualquer apontamento que acuse atraso ou descumprimento da 
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aquisição/serviço, o gestor devera notificar a contratada solicitando justificativa e o cumprimento 

no prazo estabelecido pela Secretaria demandante, 

d) Quaisquer outras ao qual a Administração julgar necessárias e convenientes para o 

excelente andamento do contrato. 

e) Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 

contrato; 

f) Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do 

contrato, confirmando o cumprimento das obrigações; 

g) Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o 

pactuado; 

h) Informa: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas 

pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades 

previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, 

para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, 

interrupções e suspensão das atividades de fiscalização; 

i) Ter total conhecimento do contrato e suas clausulas; 

j) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, 

decisões e providencias que ultrapassarem a sua competência; 

k) Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento 

ético, probo e cortes; 

l) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções 

devidas e arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes; 

m) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando 

ao Gestor do Contrato aquelas que dependem de providencias, com vistas á regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

n) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de matérias 

de reposição, destinado a execução do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade 

e qualidade; 

o) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotado 

todas as medidas que permitem compatibilizar as obrigações bilaterais; 

p) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 

cabíveis medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

q)  Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as 

suas atribuições, agindo com transparências no desempenho das suas atividades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

12.1 O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as 

conseqüências previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da 

CONTRATANTE. 

C) judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei 

nº 8.666/93; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 

comprovados, quando os houver sofrido; 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as 

consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

14.1. A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a SMS/VG pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 

contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

 Cometer fraude fiscal; 

 Apresentar documento falso; 

 Fazer declaração falsa; 

 Comportar-se de modo inidôneo; 

 Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

 Não mantiver a proposta. 

14.2. Para os fins da subcondição de inidôneo reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 

arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

14.3. ADVERTÊNCIA 

14.3.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos 

para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 
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14.3.2. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária 

ou inidoneidade; 

14.3.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

14.3.4 - Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior 

a 05 (cinco) dias úteis. 

14.4 - MULTA 

14.4.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante no Contrato, pela inexecução total do objeto, sem 

prejuízo das outras sanções cabíveis;  

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no 

item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o 

proponente convocado para a assinatura da Contrato. 

14.4.2 A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem 

que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto 

inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

14.4.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

14.4.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução do serviço advir de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 

14.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 
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14.5.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

14.5.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

14.5.3 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

14.5.4 - por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando 

a rescisão do Contrato. 

14.6. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

14.6.1. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sansão aplicada com base no inciso anterior. 

14.6.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública 

será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à CONTRATADA nos casos a 

seguir indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

14.6.3 demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, 

em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé; 
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b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula 

Décima Quarta deste contrato, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por 

perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada 

vista ao processo. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. Não será admitida a subcontratação do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ILICITOS PENAIS 

16.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 será objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

17.1 A Contratada obrigar-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que 

se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do parágrafo 1º artigo da Lei nº 8.666/93 

e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo 

entre os celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação 

introduzida pela Lei 9.648/98. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

18.1 O instrumento terá eficácia da assinatura do Contrato e após publicação do extrato em Diário 

Oficial, em obediência ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

19.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 

termo aditivo ao presente contrato. 

II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. xxx/201x, bem com 

a proposta comercial da empresa contratada. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer 

operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA ANTICORRUPÇÃO 

20.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relaciona, o que deve ser 

observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

21.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 

abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 

Várzea Grande/MT, xxxxxxxxxxxx  201x. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS 
NOME:.......................................................................................CPF:.................................. 
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Anexo 01 
 

QUADRO DESCRITIVO DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS 
 
ITEM Código TCE PRODUTO DESCRIÇÃO Cód. 

Un.  
Un. Qt. Anual Valor Unit. Valor Total Cotas para ME

1 440955-8 Ambu adulto Reanimador, material silicone, tipo manual com válvula inspiratória 
unidirecional, com reservatório e duas máscaras de silicone autoclaváveis, 
tamanho adulto. 

1 Un. 4   ITEM 
EXCLUSIVO ME

2 235591-4 Ambu pediátrico Reanimador, material silicone, balão de 500ml de capacidade, tipo manual 
com válvula inspiratória unidirecional, com reservatório e duas máscaras de 
silicone autoclaváveis, tamanho infantil. 

1 Un. 4   ITEM 
EXCLUSIVO ME

3 104762-0 Abridor de Boca 
Tipo Molt 

Tamanho pequeno, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho do abridor, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a. Autoclavável.  Registro 
ANVISA. 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME

4 101731-4 Afastador de 
Minessota (par) 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, não apresentar folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Autoclavável.  Registro 
ANVISA. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

5 268930-8 Alavanca Seldin 
infantil direita 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME

6 5066-0 Alavanca Seldin 
infantil esquerda 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME

7 268932-4 Alavanca Seldin 
infantil reta 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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pontas, tipo goiva reta.  

8 5064-4 Alavanca Seldin 
adulto direita 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

9 5063-6 Alavanca Seldin 
adulto esquerda 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas. Lâminas com ângulo de 45º 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

10 241860-6 Alavanca Seldin 
adulto reta 

Cabo em aço inoxidável oco, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, afiadas nas 
pontas, tipo goiva reta.  

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

11 5061-0 Alavanca Apical 
Adulto Reta 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 
7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para 
fácil inserção. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

12 14054-6 Alavanca Apical 
Adulto Esquerda 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, 
assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis 
que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, 
tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda  com ângulo 
de 45º. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

13 14055-4 Alavanca Apical 
Adulto Direita 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Direita com ângulo de 45º. 

14 5059-8 Alavanca Apical 
Infantil Esquerda 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito desempenho, 
assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis 
que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas longas, afiadas, finas, 
tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina Esquerda  com ângulo 
de 45º. 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME

15 5060-1 Alavanca Apical 
infantil Direita 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. Com lâminas 
longas, afiadas, finas, tipo goiva e projetadas para fácil inserção. Lâmina 
Direita com ângulo de 45º 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME

16 66361-1 Alicate 
ortodôntico Nº 121 

Cabo em aço inoxidável, peça em aço inoxidável, resistente a fratura e 
corrosão, não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária ao perfeito 
desempenho, assim como o polimento feito com padrão internacional 
(eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1.Produzido em Aço 
Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Traz em sua ponta, bicos chatos e 
serrilhados para dobrar fios. 

1 Un. 8   ITEM 
EXCLUSIVO ME

17 410768-3 Alicate 
Perfurador 
Ainsworth 

Utilizado para perfuração de dique de borracha. Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade necessária 
ao perfeito desempenho do abridor, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 
7153-1., Apresentando uma ponta perfurante e uma mesa com orifícios de 
diversos diâmetros que serão selecionados de acordo com o tamanho do 
dente a isolar. É importante que os orifícios tenham a borda cortante bem 
afiada e uniforme, para evitar ruptura da borracha 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

18 5311-2 Alveolótomo Luer 
Curvo de 12 cm 

Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

19 5310-4 Alveolótomo Luer 
Reto de 12 cm 

Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 

1 Un. 16   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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flexibilidade necessária ao perfeito desempenho do abridor, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão.  Fabricados com aços inoxidáveis que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1 

20 5037-7 Aplicador 
simples de 
Hidróxido de 
Cálcio reto 

São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

21 429359 Aplicador duplo 
de Hidróxido de 
Cálcio angulado 

são constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

22 142147-6 Bandeja p/ 
instrumentais 
inox média 
s/separação 
(22X12X1,5 cm) 

Bandeja em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, 
buracos ou frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade , assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  Fabricados com aços 
inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1 

1 Un. 182   ITEM 
EXCLUSIVO ME

23 4985-9 Bisturi de 
Kirkland Nº 15/16 
(gengivótomo) 

São constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 8   ITEM 
EXCLUSIVO ME

24 4986-7 Bisturi de Orban 
Nº 
1/2(gengivótomo) 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 8   ITEM 
EXCLUSIVO ME

25 191726-9 Brunidor N.º 04 
duplo 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

26 5008-3 Brunidor N.º 29 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

27 5011-3 Brunidor N.º 33 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa somente em uma 
extremidade, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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28 439728-2 Cabo para Bisturi 
N.º 03 

Cabo com 13 cm, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

29 94554-4 Cabo para 
Espelho N.º 05 

Constituídos por cabo, intermediário e uma ponta para encaixe do 
espelho, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente 
a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. Com cabo maciço em 
perfil octogonal serrilhado conferindo precisão na utilização, permitindo 
ajuste preciso da posição da ponta ativa por giro do cabo face/face 45°/45° 
matéria prima em concordância da norma saej.405d - ABNT.NBR.5601 

1 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

30 375296-8 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 1 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO

31 5020-2 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 2 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

32 441418-7 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 3 

constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

33 441417-9 Condensador 
Endodôntico 
Paiva N.º 4 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma das 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
resistente a fratura e corrosão, com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

34 5022-9 Condensador de 
Hollenback N.º 06 

constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

35 180361-1 Cinzel goiva Constituídos por cabo e ponta ativa em uma das extremidades, fabricado 
em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão, 
com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim 
como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que 
melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

36 5023-7 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 01 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

37 5024-5 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 02 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

38 5025-3 Condensador 
para Amálgama 
tipo Ward n.º 03 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

39 375339-5 Cureta perio 1-10 Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

40 242085-6 Cuba aço 
inoxidável 

Cuba redonda; cúpula redonda, confeccionada em aço inoxidável polido e 
brilhante, AISI 420 ou AISI 440-A, com bordas arredondadas, acabamento 
sem arestas, espessura mínima 1mm, capacidade de 150 ml. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

41 375339-5 Cureta Dupla tipo 
Gracey G5/G6 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

42 4975-1 Cureta Dupla 
Gracey G7/G8 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

43 4977-8 Cureta Dupla 
Gracey G11/G12 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

44 4978-6 Cureta Dupla 
Gracey G13/G14 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

45 124753-0 Cureta Dupla 
Gracey G15/G16 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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46 396683-6 Cureta Dupla 
Gracey G17/G18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

47 4980-8 Cureta Dupla Mac 
Call 17/18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

48 173451-2 Cureta com haste 
longa para 
Pulpotomia N.º 01 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

49 241890-8 Cureta com haste 
longa para 
Pulpotomia N.º 02 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em uma extremidade, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

50 50776-8 Cureta tipo Lucas 
nº85 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

51 5054-7 Cureta tipo Lucas 
nº86 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

52 4793-7 Cureta de dentina 
dupla nº 05 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

53 375341-7 Cureta de dentina 
dupla nº 17 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

54 255704-5 Cureta de dentina 
dupla nº 18 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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55 14149-6 Cureta de dentina 
dupla nº 20 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

56 5045-8 Esculpidor 
Hollenback 3S 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

57 227133-8 Esculpidor 
Hollenback 3SS 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades,fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

58 241903-3 Espátula para 
manipulação de 
Cimento N.º 24 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

59 14079-1 Espátula de 
inserção nº 01 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

60 170102-9 Espátula para 
manipulação de 
Cimento nº 36 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

61 65343-8 Espátula para 
manipulação de 
Gesso 

Espátula resistente de metal com cabo de madeira para manipulação de 
gesso. 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME

62 182758-8 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 01 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

63 164424-6 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 02 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

64 170103-7 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 03 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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dupla pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

65 241903-3 Espátula para 
inserção de 
compósitos 
(resina) Nº 05 
dupla 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão, com 
pontas banhadas em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente. 
Necessário amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

66 182757-0 Espátula Lecron 
nº 05 

Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  

1 Un. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

67 14075-9 Espátula nº 07 Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , 
resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão. 

1 Un. 46   ITEM 
EXCLUSIVO ME

68 375368-9 Fórceps infantil 
N.º 01 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracteriza-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem  folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricados com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.  

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO

69 14044-9 Fórceps infantil 
N.º 02 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1.  

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIV
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70 14042-2 Fórceps infantil 
N.º 03 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção.Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

71 299692-8 Fórceps adulto 
N.º 150 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

72 5312-0 Fórceps adulto 
N.º 01 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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73 14048-1 Fórceps adulto 
N.º 151 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

74 299696-0 Fórceps adulto 
N.º 16 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

75 299698-7 Fórceps adulto 
N.º 17 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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76 14046-5 Fórceps adulto 
N.º 18 L 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-
1.Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A.  

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

77 14049-0 Fórceps adulto 
N.º 18 R 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

78 5349-0 Fórceps adulto 
N.º 65 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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79 375370-0 Fórceps adulto 
N.º 69 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

80 174160-8 Fórceps N.º 101 
Universal 

Constituído de 2 partes: Passiva - representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Ativa - idealizada para uma adaptação efetiva na coroa 
anatômica do dente a se extrair. Sua parte externa é lisa e a interna, além 
de côncava, apresenta ângulos diedros e estrias, caracterizava-se por ter 
finas linhas longitudinais paralelas, esculpidas por dentro, permitindo maior 
força de aplicação durante os movimentos de rotação e torção. Essas 
partes se unem através de uma articulação que permite os movimentos de 
abertura e fechamento do fórceps. Peça em aço inoxidável, resistente a 
fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico 
total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o polimento feito 
com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão.  Fabricado com aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 
Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

81 173317-6 Grampos de 
Isolamento N.º 00 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

82 185520-8 Grampos de 
Isolamento N.º 0 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

83 374907-0 Grampos de 
Isolamento N.º A3 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

84 312376-6 Grampos de 
Isolamento N.º 56 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 

 

201 

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

85 66909-1 Grampos de 
Isolamento N.º 14 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

86 66908-3 Grampos de 
Isolamento N.º 26 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

87 14508-4 Grampos de 
Isolamento N.º 200 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

88 182521-6 Grampos de 
Isolamento N.º 201 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

89 374908-8 Grampos de 
Isolamento N.º 204 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

90 374912-6 Grampos de 
Isolamento N.º 206 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

91 374914-2 Grampos de 
Isolamento N.º 209 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

92 14528-9 Grampos de 
Isolamento N.º 210 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

93 14530-0 Grampos de 
Isolamento N.º 212 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

94 66911-3 Grampos de 
Isolamento N.º 
W8A 

Em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou 
frestas, com  tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade 
, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), 
fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 31   ITEM 
EXCLUSIVO ME

95 241955-6 Lima para osso  
Nº 12 

Em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A., resistente a fratura e 
corrosão. Não apresentar folgas, buracos ou frestas, com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade , assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), fabricados com 
aços inoxidáveis que seguem a norma NBR ISO 7153-1. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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96 276372-9 Lamparina à 
álcool 

Lamparina utilizada para procedimentos clínicos e laboratoriais. 
Composição inox. Validade indeterminada. Embalagem individual, 
constando dados de identificação do produto, registro no Ministério da 
Saúde e procedência. Medidas aproximadas: diâmetro superior externo 2 
cm e diâmetro inferior externo 7 cm, altura 4,5 cm. Procedência: Nacional. 
Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. 

1 Un. 12   ITEM 
EXCLUSIVO

97 42119-7 Pedra de Afiar de 
Arkansas 

Pedra na cor branca com medidas aproximadas de 10 cm de 
comprimento, 1 cm de altura e 2,5 de largura. 

1 Un. 8   ITEM 
EXCLUSIVO ME

98 441118-8 Pinça Clinica 
para algodão Nº 
317 de 17 cm 

Constituído de 2 partes: representada pelo cabo do instrumento, 
constituído por duas hastes paralelas entre si, anatomicamente 
desenvolvidas e lavradas na superfície externa, para permitir boa 
empunhadura. Sua parte interna é lisa e a ponta ativa, apresenta ângulos 
diedros e estrias, caracterizava-se por ter finas linhas longitudinais 
paralelas, esculpidas por dentro, permitindo a pega. Essas partes se unem 
através de uma articulação que permite os movimentos de abertura e 
fechamento. Peça em aço inoxidável, resistente a fratura e corrosão, sem 
folgas, buracos ou frestas, com tratamento térmico total que garante a 
dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão 
internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à corrosão.  
Fabricado em aço inoxidável sob a norma NBR ISO 7153-1. Instrumental 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A. 

1 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

99 23328-5 Pinça Kelly Nº 14 
Reta 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como 
o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora 
a resistência à corrosão.  Fabricado com aço inoxidável que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 
OU  AISI 440 A. 

1 Un. 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

100 23327-7 Pinça Kelly Nº 14 
Curva 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como 
o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora 
a resistência à corrosão.  Fabricado com aço inoxidável que seguem a 
norma NBR ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 
OU  AISI 440 A. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

101 189745-4 Pinça de 
Dissecção e Dente 
de Rato 

Pinça com 14 cm, fabricada em aço inoxidável. As pinças devem ter 
pontas delicadas, com bom acabamento, evitando cantos vivos cortantes, o 
dente de rato não deve ser pontiagudo ou cortante. A serrilha ou dente de 
rato deve ter encaixe adequado. A pressão da mola na peça não pode ser 
muito dura e nem muito mole. As peças deverão estar de acordo com as 
normas da NBR-ISO 13402/13851/13852/13912 e 13914. O aço inoxidável 
deverá estar de acordo com a norma NBR-ISO 7153-1. Certificado ISO 
9001. A peça deverá ter uma gravação com clara identificação da marca do 
fabricante e um código de identificação do lote de fabricação, para efeito de 
garantia através da data de fabricação. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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102 183535-1 Pinça Porta 
Grampo de 
Palmer 

Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura 
e corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão 

1 Un. 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

103 43922-3 Porta Agulha de 
Mayo Hegar de 15 
cm 

Pinça com ponta serrilhada internamente, Peça em aço inoxidável, 
resistente a fratura e corrosão, sem folgas, buracos ou frestas, com 
tratamento térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como 
o polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora 
a resistência à corrosão.  Fabricado em  aço inoxidável sob a norma NBR 
ISO 7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 A 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

104 64534-6 Régua 
milimetrada de 
plástico para 
endodontia 

Régua fabricada em polímero de alta performance, leve, em várias cores,  
modelo endodôntica, autoclavável  

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

105 174111-0 Seringa carpule 
de inox 

Seringa dobrável e com refluxo - Seguro dispositivo refluxo - pino de 
pressão, em aço inoxidável, autoclavável, superfície lisa, resistente a 
fratura e corrosão Fabricado em  aço inoxidável sob a norma NBR ISO 
7153-1. Instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A, 
seguindo a norma RDC 59/2000.  

1 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO 

106 157312-8 Seringa 
endodôntica 

Seringa endodôntica de inox para aplicação de pasta endodôntica (tipo 
hidróxido de cálcio) intra canal. De êmbolo rosqueável, fabricado em aço 
inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A com registro na ANVISA 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

107 242063-5 Sindesmótomo 
duplo 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades, instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

108 255708-8 Sonda 
Milimetrada 
Goldman Fox nº 4 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa nas duas extremidades, 
fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 A , resistente a fratura e 
corrosão,com  tratamento térmico total que garante a dureza e a 
flexibilidade, assim como o polimento feito com padrão internacional (eletro 
polimento), que melhora a resistência à corrosão. 15 mm 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

109 388759-6 Sonda 
exploradora nº 05 

Constituídos por cabo, intermediário e ponta ativa em ambas as 
extremidades instrumental fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 
440 resistente a fratura e corrosão com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento) 

1 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

110 173900-0 Sugador Metálico 
de Endodontia – 
Kit Aspiração 

Kit de sucção para endodontia, em aço inoxidável, autoclavável, superfície 
lisa, resistente a fratura e corrosão. Compostos por 01 seringa Luer de 
vidro cânulas de aspiração em diversos tamanhos sem bisel e adaptador 
que une a cânula de aspiração ao sistema de sucção do consultório 
odontológico. É importante que as cânulas não contenham bisel e que 
sejam fornecidas em nos diâmetros: 40x6 , 40x10 e 40x20. 

1 Kit. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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111 165309-1 Tesoura Reta 
Tipo Iris de 12 cm 

Tesoura em aço inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 420 OU  AISI 440 
A , resistente a fratura e corrosão,com  tratamento térmico total que 
garante a dureza e a flexibilidade, assim como o polimento feito com 
padrão internacional (eletro polimento), que melhora a resistência à 
corrosão. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

112 183538-6 Tesoura para 
tecido Goldman 
Fox Reta 

Tesoura de 13 cm aproximadamente. Fabricado em aço inoxidável AISI 
420 OU  AISI 440 A, resistente a fratura e corrosão,com  tratamento 
térmico total que garante a dureza e a flexibilidade, assim como o 
polimento feito com padrão internacional (eletro polimento), que melhora a 
resistência à corrosão. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

113 375182-1 Ácido Fosfórico a 
37% 

Composição: Ácido fosfórico, Digluconato de clorhexidina, espessante, 
corante e água deionizada. Gel tixotrópico que evita o seu escoamento 
para regiões indesejáveis. Apresentação: Condicionador ácido de esmalte 
e dentina com ácido. Ortofosfórico a 37% e Digluconato de Clorhexidina a 
2%. Seringa c/ 2,5 ml. 

1 Seringa 640   ITEM 
EXCLUSIVO ME

114 399382-5 Adesivo 
dentinário com 
flúor 

Sistema adesivo mono componente com liberação de flúor. Apresentado 
em frasco único, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, 
apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas 
dentinárias. Compatibilidade com umidade - hidrofilia; alta fluidez e 
capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a micro 
infiltração; Características: Acetona como solvente; Liberação de Flúor; 
Forma zona híbrida uniforme e estável; Possibilidade de presa dual (Self 
Cure Activator); Longo histórico de uso clínico. Apresentação: Frasco com 
4ml. Com Registro na Anvisa. 

1370 Frasco 176   ITEM 
EXCLUSIVO ME

115 287268-4 Adesivo 
dentinário com 
MDP 

Adesivo Monocomponente com MDP, fotopolimerizável convencional de 
dois passos, primer e adesivo em um só frasco. Contém nanopartículas 
que conferem maior estabilidade e resistência ao filme adesivo. Elevado 
poder de resistência adesiva. Solvente a base de etanol.* Com MDP: o 
MDP faz a ligação química que somada a adesão mecânica presente no 
produto concede ao Ambar um potencial superior de adesão. Baixa 
incidência de hipersensibilidade. Apresentação: Frasco com 6ml.Com 
Registro na Anvisa 

1370 Frasco 176   ITEM 
EXCLUSIVO ME

116 140335-4 Agulha Gengival  
30 G Extra Curta 

Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte 
plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, 
chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à 
parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte 
onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta 
cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por 
volta de 50mm, e sua área útil de 12mm. A cânula possui a sua ponta 
principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma 
ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em 
toda sua parte  As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que 
proporciona segurança ao profissional.Além disso, estas cápsulas são 
embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas como: 
Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. 
Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da 

38 Cx. 140   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. 
As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do 
paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama 
Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa 
contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto. 

117 78189-4 Agulha Gengival 
30 G Curta 

Agulhas gengivais fabricadas com dois tipos de materiais: Uma parte 
plástica e uma parte metálica feita de aço inoxidável do tipo 304. A cânula, 
chamada de parte metálica da agulha possui dois lados: um lado onde à 
parte metálica entra em contato com o tubete de anestesia, e outra parte 
onde a ponta principal entra em contato com a mucosa do paciente. Esta 
cânula tem seu diâmetro externo de 0,30mm, seu comprimento total por 
volta de 50mm, e sua área útil de 21mm. A cânula possui a sua ponta 
principal, trifacetado, ou seja, esta cânula na sua parte principal possui uma 
ponta com três biseis. A cânula possui uma lubrificação com silicone em 
toda sua parte. As agulhas possuem um estojo plástico de proteção o que 
proporciona segurança ao profissional. Além disso, estas cápsulas são 
embaladas em blister, onde constam algumas informações técnicas 
como:Nome da empresa fabricante e endereço. Comprimento da agulha. 
Responsável técnico pelo produto. Registro do produto no Ministério da 
Saúde. Tipo de esterilização. Lote data de fabricação e data de validade. 
As agulhas têm que ser esterilizadas, para a própria segurança do 
paciente. Esta esterilização é feita através de irradiação por Raio Gama 
Cobalto. Embalagem As agulhas são colocadas em caixas. Cada caixa 
contém 100 agulhas. Necessário amostra do produto. 

38 Cx. 624   ITEM 
EXCLUSIVO ME

118 375189-9 Agulha Gengival 
Longa 27G longa 

Bisel tri facetado; Esterilizada por óxido de etileno, é condicionada 
individualmente em cápsula hermeticamente fechada e lacrada com selo 
de segurança, para garantir a utilização de um produto que atende às mais 
rígidas normas de segurança. Fixação reforçada da cânula ao canhão, 
Cânula parede fina com lubrificantes especiais; cânula adequadamente 
flexível; 27G Longa: Indicada em anestesia troncular, pacientes com 
grandes mandíbulas e introdução de hidróxido de cálcio nos tratamentos de 
canal Apresentação: Caixa com 100 unidades. Necessário amostra do 
produto. 

38 Cx. 94   ITEM 
EXCLUSIVO ME

119 182747-2 Alginato presa 
rápida com 
impressão livre de 
poeira 

Pacote c/ 410gr ou mais. 2426 Pct. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

120 76864-2 Alginato tipo II 
presa normal 

É certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da 
especificação nº18. Suas excelentes propriedades físicas, características 
tixotrópicas, escoamento e elasticidade seja capaz de reproduzir com 
perfeição detalhes de até 50m. Pode ser empregado em moldagens de 
arcos totais ou parciais, podendo ser empregado em moldeiras ou em 

2426 Pct. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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moldeiras e seringas. Alta resistência a compressão;  Baixa sinérese e 
dessecação quando armazenado em umidificador. Não sofrem distorção 
quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso; Baixos índices de 
distorção devido a perda de água. Pacote c/ 410gr ou mais. 

121 390068-1 Anestésico à 
base de articaína 
HCl 4% com 
Epinefrina 
1/100.000 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 1 Cx. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

122 153421-1 Anestésico à 
base de 
Benzocaína 20% 
para uso tópico 

Apresentado na forma de um gel de alta viscosidade, hidrossolúvel e de 
baixa tensão superficial, proporcionando ação imediata e prolongada 
devido ao seu total contato com os tecidos. Indicado para uso nos 
procedimentos de anestesia local por infiltração, na tomada de moldagens, 
radiografias, colocação de próteses e remoção de tártaro, entre outros. 
Sabores: framboesa ou tutti frutti. Pote com 12 g. 

997 Pote 358   ITEM 
EXCLUSIV

123 26936-0 Anestésico a 
base de cloridrato 
de lidocaína 2% 
sem 
vasoconstritor 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada. 61 Cx. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

124 261448-0 Anestésico a 
base de cloridrato 
de lidocaína 2% 
com epinefrina 
1:100.000 

Anestésico a base de cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, 
caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Na embalagem deverão constar 
algumas informações técnicas como: dados de identificação, Responsável 
técnico pelo produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 

61 Cx. 10   ITEM 
EXCLUSIVO ME

125 222772-0 Anestésico a 
base de cloridrato 
de mepivacaína a 
2% com epinefrina 
1:100.000 

Anestésico a base de cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 
1:100.000,Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 

61 Cx. 585   ITEM 
EXCLUSIVO ME

126 188606-1 Anestésico a 
base de cloridrato 
de mepivacaína a 
3% (30 mg/ml) 
Sem 
vasoconstrictor. 

Acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, com êmbolo siliconizado. 
Caixa com 50 tubetes. 

61 Cx. 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

127 11165-1 Anestésico a 
base de cloridrato 
de prilocaína 3% 
com felipressina 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 61 Cx. 1612   AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

128 11165-1 Anestésico a 
base de cloridrato 
de prilocaína 3% 
com felipressina 

Caixa c/ 50 tubetes de 1,8 ml cada 61 Cx. 403   COTA 25%
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129 375185-6 Aplicador 
descartável (micro 
brush) 

Aplicadores descartáveis (tipo micro brush) flexíveis, fibras impedindo o 
gotejamento até o momento da aplicação, fibras regulares de 2 mm não 
absorventes, com 100 unidades, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, dados de fabricação, prazo de validade.Embalagem 
com 100 unidades. 

38 Emb. 325   ITEM 
EXCLUSIVO ME

130 255709-6 Arco de Östby -
Arco para 
isolamento 
absoluto. 

Composição: Resina Termoplástica com Garras não deformáveis; 
Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; com excelente acabamento de 
superfície.Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

131 14504-1 Arco de Young Em aço inoxidável AISI 420, resistente à fraturas. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

132 396948-7 Babador 
descartável 
Impermeável 

Com 02 camadas de papel mais uma de plástico, tamanho aproximado de 
33x48 cm, caixa com 100 na cor azul ou verde 

201 Cx. 390   ITEM 
EXCLUSIVO ME

133 169024-8 Bicarbonato de 
sódio – uso 
odontológico 

Bicarbonato de sódio - 15 env. c/ 40g pó de bicarbonato exclusivo para 
uso odontológico.bicarbonato de sódio características: pó de bicarbonato 
exclusivo para uso odontológico. ideal para uso em aparelhos de profilaxia. 
Agente fluidificante. 

1 Pct. 387   ITEM 
EXCLUSIVO ME

134 272580-0 Brocas douradas 
para acabamento 
de resina 
composta 

Brocas para acabamento de resina composta - kit acabamento grana fina 
e ultrafina; Composta de 4 pontas diamantadas de granulometria FINA (46 
micrômetros) - 1190F, 2135F, 3118F, 3195F e 3 de granulometria 
ULTRAFINA (30 micrômetros) - 1190FF, 3168FF, 3195FF, destinam-se ao 
acabamento FINO e ULTRAFINO de resinas compostas. Brocas para alta 
rotação/AR. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é 
fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003 Kit 07 brocas douradas. 

1304 kit 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

135 353688-2 Broca carbide 
Endo Z, AR. 

Broca Endo Z, tronco-cônica, material Carbide, para alta rotação/AR, parte 
ativa carboneto de tungstênio/carbide (k20), extremidade inativa, sem 
corte, dourada aço inox DIN 114197 (13%Cr), com 0,9mm de diâmetro, 
haste 21 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 215   ITEM 
EXCLUSIVO ME

136 85288-0 Broca carbide 
ZEKRYA Tronco-
Cônica, AR, HL . 

Broca Tronco-Cônica Longa ZEKRYA, com ponta ativa  REF. 151, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa.  Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação 
(RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 234   ITEM 
EXCLUSIVO ME

137 344243-8 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR, HL. 

Broca Cirúrgica, para alta rotação nº 702 material Carbide/carboneto de 
tungstênio, para alta rotação/AR, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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138 42485-4 Broca carbide 
esférica n.º06, AR. 

Broca carbide esférica n.º06, para alta rotação. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

139 344267-5 Broca carbide 
cirúrgica esférica 
n.º08,  AR, HL. 

Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, Cirúrgica, haste longa-28 mm. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003.v Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 49   ITEM 
EXCLUSIVO M

140 76862-6 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR. 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, haste regular. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é 
fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

141 250182-1 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR, HL 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

142 250183-0 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR. 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
regular. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação 
(RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

143 96784-0 Broca carbide, 
cirúrgica nº 703, 
AR, HL 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 703, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para alta rotação/AR, Cirúrgica, haste 
longa-28 mm. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de 
Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

144 344265-9 Broca carbide, 
cirúrgica nº 701, 
AR, HL, PR (peça 
reta) 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 701, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, 
Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

145 158330-1 Broca carbide, 
cirúrgica nº 702, 
AR, HL, PR (peça 
reta) 

Broca Tronco-Cônica Dentada Extremidade Plana REF. 702, material 
Carbide/carboneto de tungstênio, para baixa rotação PEÇA RETA, 
Cirúrgica, corte regular, haste longa. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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146 136087-6 Broca carbide, 
cirúrgica nº 
8,esférica, AR, HL, 
PR (peça reta) 

Broca Esférica REF. 08, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
baixa rotação PEÇA RETA, Cirúrgica, corte regular, haste longa. 
Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é 
fornecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 
9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52   IT
EXCLUSIVO ME

147 42115-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 02 AR 

Broca Esférica REF. 02, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

148 5318-0 Broca Carbide 
Esférica nº. 04 AR 

Broca Esférica REF. 04, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

149 94523-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 05 AR 

Broca Esférica REF. 05, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

150 42485-4 Broca Carbide 
Esférica nº. 06 AR 

Broca Esférica REF. 06, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

151 187223-0 Broca Carbide 
Periforme nº. 329 
AR 

Broca Periforme REF. 329, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

152 141006-7 Broca Carbide 
Periforme nº. 330 
AR 

Broca Periforme REF. 330, material Carbide/carboneto de tungstênio, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

153 40768-2 Broca Carbide 
Cone Invertido nº. 
245 Carbide AR 

Broca Cone Invertido REF. 245, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

154 40768-2 Broca Carbide 
Cone Invertido nº. 
246, AR 

Broca Cone Invertido REF. 246, material Carbide/carboneto de tungstênio, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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155 28354-1 Broca 
Diamantada nº 
3203, Cônica Topo 
em Chama AR 

Broca Cônica Topo em Chama REF.3203, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

156 28354-1 Broca 
Diamantada nº 
3203, Cônica Topo 
Ogival AR 

Broca Cônica Topo Ogival REF.3203, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

157 5329-5 Broca 
Diamantada nº 
1034cone 
invertido, AR 

Broca cone invertido REF. 1034, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 943   ITEM 
EXCLUSIVO ME

158 38725-8 Broca 
Diamantada nº. 
1062, Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR 

Broca Tronco Cônica, topo plano, REF. 1062, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

159 5330-9 Broca 
Diamantada nº 
1046  Cone 
Invertido, Dupla, 
AR 

Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1046, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878   ITEM 
EXCLUSIVO ME

160 17617-6 Broca 
Diamantada nº 
1047  Cone 
Invertido, Dupla, 
AR 

Broca Cone Invertido, Dupla, REF.1047, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878   ITEM 
EXCLUSIVO ME

161 17659-1 Broca 
Diamantada nº 
1091  Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR. 

Broca Cilíndrica Topo Plana REF. 1091, material Diamantada, para alta 
rotação, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 146   ITEM 
EXCLUSIVO ME

162 38699-5 Broca 
Diamantada nº 
3195 Cônica Topo 
Ogival, AR 

Broca Cônica, Topo Ogival REF. 3195, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 358   ITEM 
EXCLUSIVO ME

163 5335-0 Broca 
Diamantada nº 
1332 Tronco 
Cônica, topo 
plano, AR 

Broca Tronco Cônica, Topo Plano REF. 1332, material Diamantada, para 
alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado 
em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 
13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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164 5329-5 Broca 
Diamantada nº 
1150 Cone 
Invertido, Topo 
arredondado, AR 

Broca Cone Invertido, Topo Arredondado REF.1150, material Diamantada, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

165 5330-9 Broca 
Diamantada nº 
1052 Tipo Roda, 
AR 

Broca Tipo Roda REF. 1052, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

166 254262-5 Broca 
Diamantada nº 
2068F Tronco 
Cônica 
Extremidade 
Plana, AR 

Broca Tronco Cônica Extremidade Plana nº 2068F, material Diamantada, 
para alta rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

167 399163-6 Broca 
Diamantada nº 
1011 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1011, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 172   ITEM 
EXCLUSIVO ME

168 5324-4 Broca 
Diamantada nº 
1012 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1012, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283   ITEM 
EXCLUSIVO ME

169 17657-5 Broca 
Diamantada nº 
1013 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1013, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283   ITEM 
EXCLUSIVO ME

170 5325-2 Broca 
Diamantada nº 
1014 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1014, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283   ITEM 
EXCLUSIVO ME

171 20579-6 Broca 
Diamantada nº 
1015 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1015, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283   ITEM 
EXCLUSIVO ME

172 399175-0 Broca 
Diamantada nº 
1016 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1016, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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173 40321-0 Broca 
Diamantada nº 
1016 Esférica, AR, 
HL. 

Broca Esférica REF. 1016 HL, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste longa-28 mm, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 455   ITEM 
EXCLUSIVO ME

174 40322-9 Broca 
Diamantada nº 
1019 Esférica AR 

Broca Esférica REF. 1019, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 3283   ITEM 
EXCLUSIVO ME

175 219135-0 Broca 
Diamantada nº 
3168  Periforme 
AR 

Broca Periforme REF. 3168, material Diamantada, para alta rotação/AR, 
haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em Boas Práticas 
de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

176 38706-1 Broca 
Diamantada 
nº1111F Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 1111F, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

177 40314-8 Broca 
Diamantada 
nº1111FF Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 1111FF, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte fino. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

178 374896-0 Broca 
Diamantada 
nº3118F Tipo 
Chama, AR. 

Broca Tipo Chama REF. 3118F, material Diamantada, para alta 
rotação/AR, haste regular, corte médio. Autoclavável. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 878   ITEM 
EXCLUSIVO ME

179 42100-6 Broca LENTULO 
tipo espiral, 25 
mm 

Broca Espiral, tipo LENTULO, material aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 25 mm de comprimento, diâmetros: 0,25, 0,30, 0,35, 
0,40 mm, caixa c/ 4 unidades. 

1 Cx. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

180 152666-9 Broca GATES nº. 
1 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 1,material  aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME

181 65897-9 Broca GATES nº. 
1 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Unidade. 

1 Un. 176   ITEM 
EXCLUSIVO ME

182 152668-5 Broca GATES nº. 
2 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 

308 Cx. 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003 . 
Caixa com 6 unidades. 

183 65894-4 Broca GATES nº. 
2 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME

184 152670-7 Broca GATES nº. 
3 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME

185 173766-0 Broca GATES nº. 
3 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME

186 301107-0 Broca GATES nº. 
4 (32 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 4,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME

187 65895-2 Broca GATES nº. 
4 (28 mm) 

Broca Tipo GATES REF. 4,material  aço inoxidável, para baixa rotação 
contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com certificado em 
Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Unidade. 

1 Un. 176   ITEM 
EXCLUSIVO ME

188 169173-2 Broca LARGO nº. 
1 (28 mm), tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

189 106184-4 Broca LARGO nº. 
1 (32 mm) tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 1,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

190 169174-0 Broca LARGO nº. 
2 (32 mm) tipo 
Helicoidal, 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

191 48974-3 Broca LARGO nº. 
2 (28 mm), tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 2,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 

1 Un. 120   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Unidade. 

192 106188-7 Broca, LARGO 
nº. 3 (32 mm), tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material  aço, para baixa rotação contra 
ângulo/CA, cerca de 32 mm de comprimento. Com certificado em Boas 
Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR ISO 13485:2003. 
Caixa com 6 unidades. 

308 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

193 301128-3 Broca LARGO nº. 
3 (28 mm) tipo 
Helicoidal. 

Broca Helicoidal, LARGO REF. 3,material  aço inoxidável, para baixa 
rotação contra ângulo/CA, cerca de 28 mm de comprimento. Com 
certificado em Boas Práticas de Fabricação (RDC-59) é fornecido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). ISO 9001:2000, NBR 
ISO 13485:2003. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 120   ITEM 
EXCLUSIVO ME

194 181511-3 Broca Shofu Tipo 
Chama, AR 

Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, 
formato chama na cor branca, utilizada para polimento de resinas 
compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 650   ITEM 
EXCLUSIVO ME

195 159064-2 Broca Shofu Tipo 
Cilíndrica, AR 

Ponta montada de alta rotação, confeccionada em óxido de alumínio, 
formato cilíndrico na cor branca, utilizada para polimento de resinas 
compostas, haste regular. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 650   ITEM 
EXCLUSIVO ME

196 86938-4 Broqueiro 
individual de 
alumínio 

Broqueiro fabricado em alumínio, com 15 furos com tampa autoclavável. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO 

197 90866-5 Carbono em fita 
para oclusão 
ultrafina 

Possui folha dupla face na cor azul e vermelho com cerca de 100 micras 
de espessura Resistente à tração e à umidade com registro na ANVISA. 
Bloco com 12 folhas. 

2196 Bloco 458   ITEM 
EXCLUSIVO ME

198 167249-5 Cartela Plástica 
para 04 RX 
Periapical 

Cartela Plástica para 04 RX Periapical. 1 Un. 2600   ITEM 
EXCLUSIVO ME

199 161111-9 Cartela Plástica 
para 02 RX 
Periapical 

Cartela Plástica para 02 RX Periapical 1 Un. 2600   ITEM 
EXCLUSIVO ME

200 160138-5 Cera rosa nº 7 Caixas com 18 lâminas/ 225g 2180 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

201 371058-0 Cera  utilidade Cor vermelha, caixas com 5 lâminas / 225g 2180 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

202 201518-8 Cicatrizante para 
alvéolo dental 

Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e anti-microbiana. Com 
“própolis” e isento de Eugenol  (frasco de 10g). Com registro na ANVISA 

1 Frasco 325   ITEM 
EXCLUSIVO ME

203 182754-5 Cimento de 
Hidróxido de 
Cálcio para 
forramento Kit 

Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Composição de hidróxido 
de cálcio radiopaca, biocompatível, não contém eugenol e não inibe a 
presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, presa rápida. 
Embalagem contendo um tubo c/ pasta base 13gr. um tubo de pasta 
catalisadora 11gr. e um bloco de mistura. 

1 Kit 614   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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204 286768-0 Cimento de 
ionômero de vidro 
fotopolimerizável 
para forração com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação 
contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 
gr de Pó silicato de flúor-aluminio 5,5 ml liquido ácido a base ácido 
polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. 
Registro na ANVISA 

1 Kit 381   AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

205 286768-0 Cimento de 
ionômero de vidro 
fotopolimerizável 
para forração com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para forramento fotopolimerizável, liberação 
contínua de flúor, radiopaco, com ótima adesão a dentina. Kit contendo, 9 
gr de Pó silicato de flúor-aluminio 5,5 ml liquido ácido a base ácido 
polialquenóico. Contendo: 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. 
Registro na ANVISA 

1 Kit 127   COTA 25%

206 11308-5 Cimento de 
ionômero de vidro 
fotopolimerizável 
para restauração 
cor A3 com 
reforço de resina 

Cimento de ionômero de vidro para restauração com refrorço de resina, 
fotopolimerizável, liberação contínua de flúor, tripla presa: 
fotopolimerizável, autopolimerizável e reação ácido-base do ionômero de 
vidro. . Pó silicato de flúor-aluminio cor A3,  liquido ácido policarboxilico2-
hidroxietilmetacrilato e água. Glaser BisGMA e TEGDMA. Prime2-
hidroxietilmetacrilato  e etanol. Kit contendo, Pó A3 de 9g + 1 Líquido de 
8ml + 1 Primer de 6,5ml + 1 Glaze de 6,5ml. Contendo: 1 dosador de pó e 
1 bloco de espatulação. Registro na ANVISA 

1 Kit 520   ITEM 
EXCLUSIVO ME

207 168674-7 Cimento 
Endodôntico  Kit 
(pasta/pasta) a 
base de Hidróxido 
de Cálcio, sem 
resina. 

Cimento endodôntico altamente biocompatível. Apresenta alta efetividade 
de vedamento, pois tem excelente aderência a parede do canal radicular e 
aos cones de gutta percha. Solubilidade zero à água. O Hidróxido de cálcio 
ajuda na remineralização, regeneração óssea e cicatrização apical, a 
presença de enoxolona previne o risco de uma possível inflamação, a 
methenamina age como um poderoso antisséptico.Não contém Eugenol, 
Mistura pasta/pasta. Fácil manipulação e ótimo tempo de trabalho. Registro 
na ANVISA 

1138 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

208 11309-3 Cimento 
Ionômero de Vidro 
autopolimerizável 
para técnica da 
ART. Cor A3. Kit 
com pó e líquido 

Cimento Ionômero de Vidro para técnica da ART. É um cimento de presa 
rápida, presa química, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina 
sendo desnecessária a criação de retenções. Indicado para ART, 
Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade 
anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Possui CE 
(Certificação Européia). Indicado para Restaurações de dentes decíduos, 
restaurações tipo classe III e V, reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas, para tratamento restaurador atraumático (ART) e 
Cimentações provisórias de coroas. Cor A3. Apresentação 1 frasco de 
cimento em pó com 10g (ionômero de vidro micronizado Ingredientes 
Inativos: pigmentos (Óxidos de Ferro), cargas (Sílica e Zircônia), fluoretos 
(Fluoreto de Potássio), 1 frasco de líquido com 8ml (ácido poliacrílico e 
ácido tartárico Ingredientes Inativos: água deionizada, 1 dosador de pó e 1 
bloco de espatulação. Autopolimerízavel (quimicamente ativado). Registro 
na ANVISA 

1 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

209 5041-5 Cimento óxido de 
zinco e eugenol 
tipo II 

Composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol.  Indicada para 
restaurações temporárias de longa espera, rapidez de manipulação e suas 
propriedades sedativas Alto vedamento marginal;  Presa Rápida; Alta 
resistência à compressão; Apresentação Kit contendo:  - 01 frasco de pó 
com 38g; - 01 frasco de líquido com 15ml. 

1 Kit 546   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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210 438385-0 Cimento 
Periodontal sem 
eugenol, sistema 
pasta pasta 

Kit contendo bisnagas base com 90g e ativador com 90g 1 Kit 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

211 11334-4 Colgaduras clip-
inox para um só 
RX 

Colgaduras do tipo clip confeccionadas em aço inox para um só RX. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

212 40797-6 Cone Acessório 
de Guta Percha 
RS 28 mm 

Conjunto de cones P (MF), M (F), G (FM), comprimento 28 mm.Caixa com 
120 unidades 

169 Cx 88   ITEM 
EXCLUSIVO ME

213 227950-9 Cone Acessório 
Guta Percha R7 
(XF) 28 mm 

Extra fino (XF/PM), comprimento 28 mm. Caixa com 120 unidades 169 Cx 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

214 80413-4 Cone Acessório 
Guta Percha R8 

Caixa com 120 unidades 169 Cx. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

215 374629-1 Cone de papel 
Absorvente 1ª 
série 15/40 

Caixa com 120 unid, kit calibrado 15/40, de 28 mm de comprimento. 169 Cx. 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

216 374634-8 Cone de papel 
Absorvente 2ª 
série 45/80 

Caixa com 120 unid, kit calibrado 45/80, de 28 mm de comprimento. 169 Cx. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

217 374601-1 Cone principal de 
guta percha 1ª 
serie 15/40 

Kit calibrado 15/40 caixa c/ 120 und. 28mm. em média 169 Cx. 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

218 374605-4 Cone principal de 
guta percha 2ª 
serie 45/80 

Kit calibrado 45/80 caixa c/ 120 und. 28mm. em média 169 Cx. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

219 375288-7 Conjunto 
aspiração endo 
com 3 cânulas 

Agulhas Hipodermicas para Endodontia.Canhao americano Luer Lock, 
fabricada em aço inox.Produto reutilizavel apos esterilizacao em autoclave 
O Kit também contém três cânulas de aspiração sem bisel: 40x6, 40x10 e 
40x20 

1551 Kit 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

220 18681-3 Cunhas 
reflexivas sortidas 

Composição: Cloreto de polivinila Não necessita de recortes. Conformação 
anatômica de forma a não lesar a papila gengival e que garante um bom 
travamento. Apresentam-se em dois tamanhos diferentes Apresentação: 
Cunhas Reflexivas - 20 uni. Sortidas. Produto com registro na ANVISA 

54 Cx. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

221 364031-0 Cunha de 
madeira 

Produzida em madeira especial, formato anatômico da ameia, sem farpas, 
tingidas com pigmentos atóxicos; pronta para uso, disponível em 5 
tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades. Produto com 
registro na ANVISA 

54 Cx. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

222 92243-9 Dessensibilizante 
dentinário em gel 

Gel com nitrato de potássio, oxalato de potássio e fluoreto de potássio. 
Seringa com 2,5 ml gel e 10 agulhas aplicadoras. 

1 Seringa 30   ITEM 
EXCLUSIVO ME

223 324328-1 Digluconato de 
clorexidina 0,12% 

Utilizado para bochechos é um anti-séptico antibacteriano. Produto com 
registro na ANVISA. Frasco com 1000 ml (1 litro),  com válvula para 
retirada do produto. 

28 Frasco 449   ITEM 
EXCLUSIVO ME

http://www.varzeagrande.mt.gov.br


SECRETARIA DE SAÚDE 

 

217 

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br 

 

224 341885-5 Disco de lixa para 
acabamento e 
polimento de 
resina. 

São dotados de sistema de encaixe rápido que confere rapidez no 
acoplamento do disco ao mandril e evita a existência de partes metálicas 
na superfície de trabalho.  Seu tamanho reduzido facilita a visualização do 
campo de trabalho. Kit Sortido:  Embalagem contendo 56 discos em 4 
granulações e 1 mandril com as seguintes opções: - Discos de 8 a 12mm 
(7 discos de 8mm + 7 disco de 12mm de cada granulação) - Somente 
discos de 8 ou de 12mm. 

1 Kit 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

225 138791-0 Discos de feltro 
para mandril p/ 
contra ângulo de 
12 mm 

Caixa contendo 24 discos de feltro com diâmetros de 12 mm e um mandril. 1 Cx. 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

226 66620-3 Dosador de água Copo plástico ou acrílico com graduação (ml). Embalagem com 1 unidade. 1 Un. 7   ITEM 
EXCLUSIVO ME

227 66619-0 Dosador de 
alginato 

Copo medida para alginato. Embalagem com 1 unidade. 1 Un. 7   ITEM 
EXCLUSIVO ME

228 399385-0 EDTA trissódico Promove um efeito de quelação de íons cálcio da dentina, amolecendo-a e 
facilitando assim o preparo dos condutos Vidro c/ 20ml. 

1370 Frasco 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

229 312491-6 Endo Ice  Spray Spray para teste de vitalidade em dentes, a –50° C. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

230 11346-8 Escova de aço 
para limpeza de 
brocas 

Escova com cabo de plástico e cerdas metálicas para limpeza de brocas 
odontológicas. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

231 312136-4 Escova de 
Robson cônica - 
preta 

Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de 
nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade cônica . Preta para 
contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 325   ITEM 
EXCLUSIVO ME

232 312134-8 Escova de 
Robson plana - 
preta 

Empresa com ISO 9002, CE Marking e ISO 13488 Feitas com cerdas de 
nylon de 0,18mm de alta qualidade, possui extremidade plana. Preta para 
contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 1690   ITEM 
EXCLUSIVO ME

233 77144-9 Espaçador digital 
para endodontia 
21 mm 

Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, 
vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 
unidades 

1 Blister 
c/4 

unidades 

39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

234 77145-7 Espaçador digital 
para endodontia 
25 mm 

Fabricado em níquel titânio, com 4 calibres (A,B,C e D) nas cores amarelo, 
vermelho, azul e verde, 25 mm de comprimento. Embalagem com 4 
unidades 

1 Blister 
c/4 

unidades 

39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

235 65343-8 Espátula de 
plástico para 
manipulação de 
alginato 

ESPÁTULAS PLÁSTICAS Para gesso e alginato Pacote com 25 unid. 
Colorida 

1 Pct 2   ITEM 
EXCLUSIVO ME

236 65301-2 Espátula de 
plástico para 
manipulação de 
ionômero de vidro 

Espátula de plástico para manipulação de ionômero de vidro, deve possuir 
flexibilidade, embaladas individualmente. Necessário catálogo com amostra 
do produto. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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237 14064-3 Espelho plano 
bucal n° 5 

Espelho bucal - plano número 05, s/cabo,imagem frontal de precisão, 
confeccionado em aço inoxidável, superfície espelhada, passível de 
esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente. Marca 
comercial, procedência de fabricação, com registro no Ministério da Saúde 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 780   ITEM 
EXCLUSIVO ME

238 255247-7 Esponja 
hemostática 

Esponja hemostática obtida da gelatina liofilizada de origem Porcina e 
esterilizada por raios gama. Caixa com 10 unidades. 

1595 Cx 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

239 42110-3 Eucaliptol É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, 
característico, de sabor picante, seguido da sensação de frescura. 
Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, o 
sulfeto de carbono, o ácido acético glacial, os óleos vegetais e essências. 
Vidro 20 ml. 

1 Vd. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

240 290908-1 Eugenol É um líquido amarelo claro. Escurece e torna-se espesso com a exposição 
ao ar, odor de cravo, insolúvel na água,  solúvel no álcool, clorofórmio, éter 
e em óleos.Vidro com 20 ml 

92 Vd. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

241 4989-1 Evidenciador de 
placa bacteriana 
(pastilha) 

Pastilhas com corantes orgânicos, à base de Eritrosina e Azul de 
Indigotina, que tornam visíveis as placas bacterianas, permitindo que os 
pacientes possam removê-las através da escovação. Caixa com 120 
pastilhas. 

1 Cx. 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

242 371894-8 Extirpa Nervos Instrumentos farpados indicados para a remoção do conteúdo pulpar. 
Sortido 25-50 (1x25, 2x030, 2x035, 2x040, 1x45, 1x50) – 21mm. 
Embalagem com 10 unidades. 

1457 Emb. 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

243 27382-1 Filme para 
Radiografia 
Oclusal 5,7X7,6 
cm 

Filme radiográfico oclusal, medindo aproximadamente 5,7 cm x 7,6 cm, – 
Filme de velocidade rápida. Caixa com 25 unidades. Embalagem com 
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, produto 
com registro na ANVISA. 

156 Cx 13   ITEM 
EXCLUSIVO ME

244 98948-7 Filme para 
Radiografia 
Periapical para 
Adulto, 3x4cm 

Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação, pode 
ser processado manualmente, alto contraste, com uma redução de 
exposição de até 20% em relação ao filme velocidade E e 60% em relação 
aos filmes de velocidade D.  Caixa com 150 películas, contendo 
externamente o n.º de lote, marca, data de fabricação, prazo de validade e 
recomendações sobre armazenamento. Produto com registro na ANVISA. 

2476 Cx. 163   ITEM 
EXCLUSIVO ME

245 224830-1 Filme Periapical 
Infantil, 22 X 35 
mm 

Filme de velocidade rápida para redução da exposição à radiação pode 
ser processado manual, alto contraste, com uma redução de exposição de 
até 20%. Essa redução será de até 60%, quando comparado a um filme de 
velocidade D, filme de velocidade E quando processado manualmente. CX 
C/ 100 Filmes, contendo externamente o n.ºde lote, marca, data de 
fabricação, prazo de validade e recomendações sobre armazenamento. 
Produto com registro na ANVISA. 

38 Cx. 13   ITEM 
EXCLUSIVO ME

246 375073-6 Fio de sutura 
seda agulhado 3.0 

Fio de sutura seda agulhado 3.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 3.0 , ½ 
circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor 
preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro na ANVISA 

155 Cx. 276   ITEM 
EXCLUSIVO ME

247 375074-4 Fio de sutura 
seda agulhado 4.0 

Fio de sutura seda agulhado 4.0. Agulha em aço de 1,7 cm , 4.0 , ½ 
circunferência triangular e corte reverso, comprimento do fio de 45 cm, cor 
preta, seda trançada, cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 

155 Cx. 276   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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Produto com registro ANVISA. 

248 277825-4 Fio de sutura 
nylon 3.0 
agulhado 

Fio de sutura nylon 3.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na 
forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoada em 
um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da 
NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 488   ITEM 
EXCLUSIVO ME

249 1711559-8 Fio de sutura 
nylon 4.0 
agulhado 

Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha para sutura com fio de nylon na 
forma triangular com comprimento de 1,5 cm, 17 mm 1/2 encastoada em 
um fio de 45cm, não absorvível, fabricado seguindo as especificações da 
NBR 13904 da ABNT. Cx. c/ 24 pct. Estéreis e embaladas individualmente. 
Produto com registro ANVISA. 

155 Cx. 488   ITEM 
EXCLUSIVO ME

250 409614-2 Fio dental Fio dental para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado 
em nylon resistente, lubrificado com cera natural, isento de impurezas. 
Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, com corte do fio sem 
desfiá-lo. Embalagem em estojo individual de polipropileno, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência de lote, validade e 
registro no Ministério da Saúde. Rolo com 100 m. 

1 Un. 312   ITEM 
EXCLUSIVO ME

251 399480-5 Fio retrator 
gengival Fino 

Fabricado com um delicado fio de algodão, espessura fina,  impregnado 
com cloreto de alumínio e isento de Epinefrina, o que reduz a presença de 
fluidos e de sangramento devido a sua grande ação adstringente. Frasco 
com 1,5 metros 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

252 11326-3 Fita Matriz de aço 
inox 0,05x 0,5 
x500mm 

Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto. 1 Rolo 527   ITEM 
EXCLUSIVO ME

253 11327-1 Fita Matriz de aço 
inox 0,07x 0,7 x 
500mm 

Rolo de 0,5 m. Necessário amostra do produto. 1 Rolo 351   ITEM 
EXCLUSIVO ME

254 77146-5 Flúor gel 
acidulado 

Fluoreto de sódio em gel tópico a 1,23%. Embalado em frasco de 200 ml, 
providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

116 Un. 117   ITEM 
EXCLUSIVO ME

255 375536-3 Flúor gel neutro Fluoreto de sódio em gel tópico a 2%. Embalado em frasco de 200 ml, 
providos de bicos que possibilitem controle de escape trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência e lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

116 Un. 202   ITEM 
EXCLUSIVO ME

256 40833-6 Flúor verniz Kit, contendo 01 frasco de 10 ml de verniz e 01 frasco contendo 10 ml de 
solvente. 

1370 Kit 47   ITEM 
EXCLUSIVO ME

257 20445-5 Formocresol (AN) 
1/5 

Apresentação: vidro com 10ml. Indicado para a terapia pulpar de dentes 
decíduos e permanentes, como substituto do Formocresol (A N) formulação 
mais diluída. Composição: Formaldeído, ácido crescílico e hidroalcoólico 

89 Frasco 49   ITEM 
EXCLUSIVO ME

258 42483-8 Frasco Dappen 
de Plástico 

Espessura mínima de 3 mm sextavado sem rebarbas, com duas 
concavidades sendo a maior com capacidade mínima de 5ml e a menor 
com capacidade mínima de 2 ml e altura aproximada de 3 cm. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 46   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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259 30783-1 Frasco Dappen 
de Vidro 

Sextavado sem rebarbas, com duas concavidades sendo a maior com 
capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e 
altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

260 42464-1 Frasco Dappen 
de Silicone 

Esterilizável, antiaderente, com duas concavidades sendo a maior com 
capacidade mínima de 5ml e a menor com capacidade mínima de 2 ml e 
altura aproximada de 3 cm. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

261 311550-0 Gesso Comum 
1kg 

Gesso comum ou gesso Paris, composto por sulfato de cálcio, cor branca, 
apresentando resistência à compressão de aproximadamente 60 kg/cm, 
solúvel em água, pacote de 1 kg 

2527 Pct. 33   ITEM 
EXCLUSIVO ME

262 42466-8 Gesso Pedra 1Kg Gesso pedra, composto por sulfato de cálcio e pigmento, cor amarelo, 
solúvel em água, pacote de 1kg. 

2527 Pct. 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

263 173188-2 Grau de Borracha 
Médio 

Grau de silicone, tamanho médio para espatulação de gesso e alginato. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 13   ITEM 
EXCLUSIVO ME

264 228331-0 Guta percha em 
bastão 

Embalagem com 08 unidades cor rosa e branca (sortida) 1457 Cx. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

265 143685-6 Hemostático 
tópico 

Características: Solução a base de cloreto de alumínio; - Não contém 
Epinefrina; - Ação adstringente. Vidro com 20 ml 

1 Vd 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

266 185317-1 Hidróxido de 
Cálcio PA 

Pote com 10 g 21 Un. 100   ITEM 
EXCLUSIVO ME

267 321915-1 Iodofórmio Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de 
resíduos irritantes aos tecidos Vidro pó com 20gr. 

1370 Vd. 47   ITEM 
EXCLUSIVO ME

268 136421-9 Jaleco de 
polipropileno 
descartável 
manga longa 

Jaleco de polipropileno descartável de manga longa, gola de padre, punho 
em elástico, com botão de pressão, gramatura 50 a 60. Embalagem com 
01 unidade. 

1 Un. 228   ITEM 
EXCLUSIVO ME

269 251207-6 Kit cirúrgico 
estéril descartável 

Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel 
cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras 
cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 02 aventais cirúrgicos punho lastex 
– 35g01 protetor de cadeira – 1,10 x 2,20 m 01 encosto de cabeça 02 
campos de mesa auxiliar 70 x 90 cm- 25g 01 campo para motor 45 x 70 cm 
01 campo cirúrgico fenestrado 1,40x2,00 m 35g, 02 protetores de refletor, 
04 propés e 02 toalhas absorventes. 

1138 Kit 189   ITEM 
EXCLUSIVO ME

270 123595-8 Kit Mini - cirurgia 
estéril descartável 

Kit de polipropileno, descartáveis, acondicionados em envelopes de papel 
cirúrgico, esterilizados em Raio Gama cobalto-60, e embalados com dobras 
cirúrgicas na ordem do uso. Contendo: 01 avental cirúrgico punho lastex – 
35g 01 campo cirúrgico simples 70 x 90 cm- 35g 01 campo cirúrgico 
fenestrado 70x90cm 35g 01 toalha absorvente 

1138 Kit 189   ITEM 
EXCLUSIVO ME

271 77616-5 Kit de borracha 
para polimento de 
amálgama 

Pontas de Borracha para Polimento e Acabamento de Amálgama Kit c/ 06 
pontas de Borracha para polimento de amálgama nas formas de torpedo e 
taça nas cores: Torpe de Marrom; Verde; Azul e Taça Marrom; Verde; Azul 

1 Kit 124   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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272 0001872 Kit de Higiene 
Bucal para 
Adultos 

Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 27300   AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

273 0001509 Kit de Higiene 
Bucal para 
Adultos 

Kit contendo: 1 escova dental adulto (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 34 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 17 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 9100   COTA 25%

274 0001871 Kit de Higiene 
Bucal para 
Crianças 

Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 14625   AMPLA 
CONCORRÊNCI

A

275 0001708 Kit de Higiene 
Bucal para 
Crianças 

Kit contendo: 1 escova dental infantil (cerdas de nylon com 4 fileiras de 
tufos , contendo 28 tufos de cerdas macias, aparadas e arredondadas 
uniformemente, cabo reto, medindo 15 cm, anatômico, com empunhadura, 
embalada individualmente em saquinho plástico); 01 creme dental 
contendo de 1.450 a 1.500 ppm de flúor, tubo de 50 gramas e 01 tubo de 
fio dental de 50 metros; 01 sacolinha plástica medindo 08 X 20 cm em PVC 
de 0,20 mm , com fechamento através de passante, com a frente 
transparente e o verso branco leitoso, com a personalização da Prefeitura 
Municipal de Saúde de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Saúde. 

1138 Kit 4875   COTA 25%

276 161051-1 Lâmina de bisturi 
n º 12 

Lâmina de bisturi n º 12, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

277 21473-6 Lâmina de bisturi 
nº 15 

Lâmina de bisturi nº 15, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

278 270454-4 Lâmina de bisturi 
nº 15c 

Lâmina de bisturi nº 15c, fabricadas em aço carbono, embaladas 
individualmente, esterilizadas por Raio Gama. Produto com registro na 
ANVISA. Caixa com 100 unidades 

2195 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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279 376020-0 Lençol de 
borracha para 
isolamento 
absoluto 

Lençol de borracha com Registro no Ministério da Saúde — Validade: 4 
anos, com ISO 9001:2000 Tamanho: cerca de 13.0 cm x 13.0 cm Cor: azul. 
Aroma: tutti-frutti Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas 
individualmente 

2221 Cx. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

280 182557-7 Lima Hedstroen 
1ª série 21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm 

308 Kit 146   ITEM 
EXCLUSIVO ME

281 182556-9 Lima Hedstroen 
1ª série 25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25mm 

308 Kit 88   ITEM 
EXCLUSIVO ME

282 312286-7 Lima Hedstroen 
1ª série 31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31mm 

308 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

283 274370-1 Limas Hedstroen 
2ª série 25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 25mm 

308 Kit 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

284 274371-0 Limas Hedstroen 
2ª série 31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, atendendo os padrões ISO 
Kit c/ 06 - sortidos 45/80 com 31mm 

308 Kit 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

285 267708-3 Lima Kerr 1ª série 
21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 21mm 

308 Kit 88   ITEM 
EXCLUSIVO ME

286 252953-0 Lima Kerr 1ª série 
25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 25 mm 

308 Kit 146   ITEM 
EXCLUSIVO ME

287 267709-1 Lima Kerr 1ª série 
31mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 15-40 com 31 mm 

308 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

288 5282-5 Lima Kerr 2ª série 
21mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 21mm 

308 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

289 267710-5 Lima Kerr 2ª série 
25mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 25mm 

308 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

290 267709-1 Lima Kerr 2ª série 
31 mm 

Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, secção transversal em 
forma de quadrado, de calibres de 006 a 140 e de conicidade atendendo os 
padrões ISO Kit c/ 06 - sortidos 45-80 com 31 mm 

308 Kit 59   ITEM 
EXCLUSIVO ME

291 254274-9 Lima Kerr nº 6 
21mm 

Lima Kerr especial nº 6 21mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

292 391095-4 Lima Kerr nº 6 
25mm 

Lima Kerr especial nº 6 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

293 374698-4 Lima Kerr nº 8 
21mm 

Lima Kerr especial nº 8 21mm. produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

294 169190-2 Lima tipo Kerr nº 
8 25mm 

Lima tipo Kerr especial nº 8 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit  c/  06 

308 Kit 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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295 5293-0 Lima tipo Kerr nº 
10 21mm 

Lima tipo Kerr especial nº 10 21mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO, Kit c/ 06 

308 Kit 94   ITEM 
EXCLUSIVO ME

296 5309-0 Lima tipo Kerr nº 
10 25mm 

Lima tipo Kerr especial nº 10 25mm, produzido em aço inoxidável de alta 
qualidade, secção transversal em forma de quadrado e de conicidade 
atendendo os padrões ISO Kit c / 06 

308 Kit 124   ITEM 
EXCLUSIVO ME

297 99623-8 Lima tipo kerr 1ª 
série 25mm tipo 
Flex File (Níquel-
Titânio) 

Lima tipo kerr 1ª série 25mm tipo Flex File. Fabricadas em liga de Níquel-
Titânio, estes instrumentos devem ser empregados na instrumentação de 
canais com curvatura muito acentuada. Apresentação: Ø ISO sortido 015-
040 –25mm, cx. c/ 06 

308 Kit 36   ITEM 
EXCLUSIVO ME

298 171802-9 Líquido de Milton Informações técnicas: São soluções de Hipoclorito de Sódio a 1% 
Altamente bactericidas, estão indicadas para a instrumentação e irrigação 
de canais radiculares, atuando como desinfetantes. Tem a ação física da 
circulação do líquido pelo interior do canal radicular e ação química de 
solvência de tecidos, de poder Antisséptico e de característica físico-
química de baixa tensão superficial. Apresentação: 1x1000ml frasco de 
Líquido de Milton. 

28 Frasco 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

299 347554-9 Líquido fixador 
para radiografia 

Líquido incolor, solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento 
de registro na ANVISA 

1 Frasco 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

300 375222-4 Líquido revelador 
para radiografia 

Líquido incolor solução pronta para uso. Frasco c/ 475ml. Produto isento 
de registro na ANVISA 

1 Frasco 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

301 197421-1 Mandril Cônico 
para tiras de lixa 

Fabricado em aço inoxidável, mandril para peça reta, fendado. Peça 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME

302 44642-4 Mandril 
adaptador de 
broca de alta para 
contra ângulo 

Adaptador de broca de alta rotação para contra ângulo, esterilizável.  
material aço inoxidável, para contra ângulo. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

303 50162-0 Mandril para 
contra-ângulo 

Fabricado em aço inoxidável, adaptável em contra –ângulo, tipo haste 
curta. Peça. Embalagem com 1 unidade. 

1 Pç 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

304 72431-9 Moldeira I 01 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 01 Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

305 152525-5 Moldeira I 02 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada, adulto, vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 02. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

306 65326-8 Moldeira I 03 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 03. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

307 653327-6 Moldeira I 04 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto,vendida individualmente tamanho 
adulto arcada inferior 04. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

308 72430-0 Moldeira S 01 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 01. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

309 66906-7 Moldeira S 02 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 02. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

310 255710-0 Moldeira S 03 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 03. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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311 65325-0 Moldeira S 04 
adulto 

Moldeira de alumínio perfurada adulto, vendida individualmente tamanho 
arcada superior 04. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 29   ITEM 
EXCLUSIVO ME

312 261182-1 Óculos de 
proteção 
transparente 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV Possui uma película anti-embaçante. 
Curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta 
transparência. Esterilizável a frio Pode ser usado sobre óculos normais 
Feito em policarbonato de alto impacto. Tamanho único Peça. Necessário 
amostra do produto (catálogo com foto). Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 728   ITEM 
EXCLUSIVO ME

313 75451-0 Óleo de baixa e 
alta rotação 
rotação (único 
óleo para alta e 
baixa rotação) 

Óleo mineral de baixa viscosidade 2 em 1: um único óleo para baixa e alta 
rotação. Detém e previne a oxidação devido à umidade do ar. Lubrifica, 
limpa e protege as peças de mão odontológicas. Produto ecológico, não 
contém CFC e não agride a camada de ozônio.Embalagem: 200ml/143g. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

314 16372-4 Óxido de Zinco 
pó 

Pote (50g) 21 Frasco 221   ITEM 
EXCLUSIVO ME

315 267184-0 Paramonoclorofe
nol canforado 

Produto utilizado para curativo intra-canal, acrescido de cânfora, sem a 
presença de nitrofurazona. Frasco de vidro com 20 ml 

1 Frasco 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

316 291120-5 Paramonoclorofe
nol canforado 
com furacim 

Presença da nitrofurazona na fórmula de P-mono-clorofenol com furacin, 
acentua a propriedade antiinfecciosa local apresentação: 1x20ml frasco de 
paramonoclorofenol + furacim 

1 Vd. 46   ITEM 
EXCLUSIVO ME

317 152653-7 Pasta de 
hidróxido de 
cálcio com 
paramonoclorofen
ol canforado para 
uso endodôntico 

O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função de 
sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. Kit contendo 
02 tubetes, 01 com 2,7 de pasta de hidróxido de cálcio com 
paramonoclorofenol canforado e 01 tubete com 2,2 de glicerina. 01 Seringa 
endodôntica ML, de êmbolo rosqueável para aplicação de Pasta 
Endodôntica, 

1 Kit 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

318 120051-8 Pasta 
Diamantada para 
polimento de 
Resinas 
Compostas 

Pasta de polimento para uso geral (porcelanas, metais, esmalte e todos os 
tipos de resinas). Possui em sua formulação carbowax, que age como 
excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante 
micronizado com granulação variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a 
alta homogeneidade da granulação dos cristais de diamante proporcionam 
polimento e brilho rápido e eficaz. Pode ser utilizados com feltros, discos de 
polimento e ou outros dispositivos disponíveis para polimento. Seringa com 
2G. 

1 Un. 85   ITEM 
EXCLUSIVO ME

319 383672-0 Pasta profilática, 
veículo aquoso 

Características: Abrasivo micro granulado, com flúor, sabor tutti-frutti; Tubo 
c/  90gr. 

1 Tubo 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

320 46299-3 Pasta Zinco-
enólica 

Não irritante à mucosa oral, de presa rápida, reproduz corretamente os 
diferentes pormenores da mucosa bucal, adere perfeitamente à moldeira e, 
quando endurecida, não adere à mucosa oral ou às mãos do 
profissional.Kit com 02 tubos (pasta base de 60g e pasta catalisadora de 60 
g). Produto com registro na ANVISA. 

64 Kit 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

321 378805-9 Pedra pomes Pó para polimento e limpeza dental. Extra fina. Pote com 100g 979 Un. 42   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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322 20477-3 Placa de vidro 
polido para 
manipulação de 
cimentos em 
geral. 

Com superfície polida, bordas regulares sem lascas, fraturas ou emendas, 
medindo aproximadamente 15 cm X 8 cm e 10 mm de espessura. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO ME

323 354540-7 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

324 229734-5 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico ( 
subgengival) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

325 403537-2 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
SCHUSTER 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico da marca SCHUSTER já 
existente na rede. Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 
unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

326 135052-8 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER marca 
ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região supragengival. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

327 276375-3 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER marca 
ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região subgengival. Embalagem 
com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

328 356338-3 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
BIOSCALER 
marca ORTHUS 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico Modelo BIOSCALER marca 
ORTHUS  já existente na rede. Ponta para região interproximal. 
Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

329 108212-4 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente na rede. 
Ponta para região supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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330 42112-0 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
compatível com 
aparelho 
ultrassom  marca  
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente na rede. 
Ponta para região subgengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

331 44653-0 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(raspagem 
interproximal) 
ALT 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  ALT  já existente na rede. 
Ponta para região interproximal. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

332 146861-8 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(supragengival) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  DABI ATLANTE . Ponta 
para região supragengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

333 244962-5 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(subgengival) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca  DABI ATLANTE. Ponta 
para região subgengival. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

334 146863-4 Ponteira de 
ultrassom  
odontológico 
(interproximal) 
DABI ATLANTE 

Em aço inoxidável, autoclavável,  uso com refrigeração compatível com 
equipamento de ultrassom oodontológico  marca DABI ATLANTE. Ponta 
para região interproximal. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

335 63457-3 Porta amálgama 
cilíndrico 
confeccionado em 
plástico ou nylon 

Porta amálgama cilíndrico confeccionado em plástico ou nylon com 
aproximadamente 11 cm de comprimento e 2 mm de embocadura, isento 
de rebarbas, com mola inoxidável, com volta a zero espontânea, resistente 
aos processos de esterilização por calor úmido ou agentes químicos. 
Necessário catálogo com amostra do produto. Embalagem com 1 unidade. 

1 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

336 5036-9 Porta matriz 
Tofflemire 

Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420 ou AISI 440 A, 
tamanho aproximado de 6 cm. Embalagem plástica individual, constando 
os dados de identificação e procedência. 

1 Un. 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

337 161070-8 Posicionador de 
RX adulto com 4 
posicionadores 

Produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo) para adulto, 
contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior 
direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, 
posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo 
para mordida e blocos de adaptação para isolamento. 

1 kit 39   ITEM 
EXCLUSIVO ME

338 95784-4 Posicionador de 
RX infantil com 4 
posicionadores 

Autoclavável, produto com registro na ANVISA. Caixa com um Kit (jogo)  
contendo posicionador para incisivos e caninos (sup e inf), molar superior 
direito e inferior esquerdo, molar superior esquerdo e inferior direito, 
posicionador para RX interproximal, pote para armazenamento, dispositivo 

1 kit 20   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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para mordida e blocos de adaptação para isolamento. Autoclavável. 

339 155310-0 Papel grau 
cirúrgico rolo 05 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

340 188789-0 Papel grau 
cirúrgico rolo 10 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

341 197867-5 Papel grau 
cirúrgico rolo 15 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

342 200085-7 Papel grau 
cirúrgico rolo 20 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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343 200910-2 Papel grau 
cirúrgico rolo 25 
cm X 100 m 

Bobina tubular com um lado em papel grau cirúrgico, com porosidade 
controlada, isento de amido, isento de alvejante ótico, branco, atóxico, 
gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma 
ABNT NBR 14990-2. Do outro lado filme plástico composto de duas 
camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas 
com adesivo atóxico; permeável ao vapor e ao ar, impermeável à 
microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e 
resíduos tóxicos , alta transparência do filme na visualização do material 
embalado com indicador de esterilização a óxido de etilieno. Selagem 
multilínea tripla. Embalagem com 1 unidade. 

1375 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME

344 397372-7 Pino intra canal 
de Fibra de vidro 
(diâmetro 5) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 5 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

345 270871-0 Pino intra canal 
de vibra de vidro 
(diâmetro 3) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 3 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

346 270349-1 Pino intra canal 
de fibra de vidro 
(diâmetro 2) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 2 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

347 270346-7 Pino intra canal 
de fibra de vidro 
(diâmetro 1) 

Pino de fibra de vidro, tipo intra radicular, dupla conicidade e radiopaco, 
diâmetro 1 . Composto de 5 pinos e broca DC 

761 Cx. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

348 410624-5 Ponta Accudose 
Lv 

Para Materiais com Baixa Viscosidade: Pontas de menor abertura para 
aplicação de compósitos menos densos. Caixa com 20. Necessário 
amostra do produto (catálogo com foto) 

1 Cx. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

349 65903-7 Pontas accudose 
anterior com final 
metálico 

Ponta Accudose agulha: Confeccionada em aço inox, altamente flexível 
Caixa com 20. Necessário amostra do produto (catálogo com foto) 

1 Cx. 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

350 110834-4 Prendedor para 
babador 
odontológico 

Prendedor de guardanapo odontológico com fio de silicone autoclavável, 
clip tipo jacaré em metal capaz de travar babadores com espessura 
mínima. Cor branco ou preto. Embalagem com 01 unidade. Necessário 
amostra do produto (catálogo com foto). 

1 Un. 300   ITEM 
EXCLUSIVO ME

351 148861-9 Resina acrílica 
autopolimerizável 
(pó) cor rosa 

Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na base de 
prótese dentária, apresentação pó cor rosa.  Embalagem com 220 gr 

574 Un. 2   ITEM 
EXCLUSIVO ME

352 411518-0 Resina acrílica 
autopolimerizável 
(líquido) 

Líquido Resina acrílica autopolimerizável para pequenos consertos na 
base de prótese dentária. Frasco com 120 ml 

1 Un. 2   ITEM 
EXCLUSIVO ME

353 27358-9 Resina foto cor A 
2 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A2 

1637 Un. 211   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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354 27359-7 Resina foto cor A 
3 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3 

1637 Un. 241   ITEM 
EXCLUSIVO ME

355 27360-0 Resina foto cor A 
3,5 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte A3,5 

1637 Un. 241   ITEM 
EXCLUSIVO ME

356 27971-4 Resina foto cor  
B2 
microparticulada 

Resina composta microparticulada com partículas pré-polimerizadas (10 - 
20 μm), que permitem um polimento de alto brilho e de resultado 
duradouro, produzida com base em uretanodimetilacrilato,  dióxido de 
silício altamente disperso (0,02 - 0,07 μm), partículas pre-polimerizadas (10 
- 20 μm). Indicada para dentes anteriores classe III e IV, recobrimento 
estético e restaurações de classe V. Com excelente acabamento e 
polimento e  fluorescência natural. Fórmula não pegajosa, o que significa 
que o material fica onde é inserido. Refil com 4g. Cor para Esmalte B2 

1637 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

357 227141-9 Resina foto cor  
B2 microhíbrida 

Resina microhíbrida - partículas de 0,6 micrometros em média, tempo de 
polimerização: 40 segundos Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

358 66917-2 Resina foto cor  
C2 microhíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor C2 microhíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

359 231259-0 Resina foto cor  
UD nanohíbrida. 

Resina fotopolimerizável na cor UD nanohíbrida, indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.A 
carga inorgânica  é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas 
inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos 
de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não pegajosa, o que 
significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 4g. Cor UD 

1637 Un. 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

360 424764-7 Resina foto cor P  
nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor P nanohíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 

1637 Un. 65   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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4g. 

361 66919-9 Resina foto cor 
A3,5  microhíbrida 

Resina fotopolimerizável na cor A 3,5 microhíbrida - partículas de 0,6 
micrometros em média, tempo de polimerização: 40 segundos 
Composição: bisfenolA-glicidilmetacrilato (BIS-
GMA),trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA),Zircônia/sílica. Fórmula não 
pegajosa, o que significa que o material fica onde é inserido. Unidade com 
4g. 

1637 Un. 78   ITEM 
EXCLUSIVO M

362 424759-0 Resina foto cor 
OA2  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável cor OA2  nanohíbrida. Indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.A 
carga inorgânica  é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas 
inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos 
de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não pegajosa, o que 
significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 4g. Cor para 
Dentina OA2 

1637 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

363 424766-3 Resina foto cor 
OA3  nanohíbrida 

Resina fotopolimerizável cor OA2  nanohíbrida. Indicada para dentes 
anteriores e posteriores   contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.A 
carga inorgânica   é formada por zircônia/sílica. A quantidade de partículas 
inorgânicas é 60% em volume (sem tratamento com silano) com tamanhos 
de partícula variáveis entre 0,01 e 3,5 µm.  Fórmula não pegajosa, o que 
significa que o material fica onde é inserido.  Refil com 4g. Cor para 
Dentina OA3 

1637 Un. 104   ITEM 
EXCLUSIVO ME

364 18456-0 Rolete de 
Algodão 

Roletes dentais confeccionados em 100% algodão hidrófilo. Vendidos em 
embalagens com 100 unidades cada. 

201 Pct 3250   ITEM 
EXCLUSIVO ME

365 0001512 Saca brocas 
(cabeça padrão) 

Saca brocas para caneta de alta rotação odontológica, cabeça padrão. 1 Un. 26   ITEM 
EXCLUSIVO ME

366 152645-6 Selantes de 
sulcos e fissuras 
fotopolimerizável 

Fotopolimerizável; Contém flúor e ácido, altos índices de adesão. matizado 
ou branco opaco: 5 seringas de selador (matizado ou branco) com 2g cada, 
1 seringa de condicionador dental em gel com 3ml. e 20 Pontas aplicadoras 
descartáveis. Possui ainda uma bisnaga refil matizado ou branco opaco 
com 1 selador  2g. e 3 pontas aplicadoras descartáveis.  

1138 Un. 195   ITEM 
EXCLUSIVO ME

367 410481-1 Seringa para 
inserção de 
material (centrix) 

Seringa para inserção de material termoplástico e materiais odontológicos 
viscosos, autoclavável, deve vir acompanhada de pelo menos 30 pontas 
(agulhas) sortidas. 

1 Un. 33   ITEM 
EXCLUSIVO ME

368 312157-7 Stop de borracha São cilindros de silicone utilizados nos instrumentos endodônticos digitais 
para marcar o comprimento de trabalho. Devem ser macios, flexíveis e de 1 
milímetro de espessura, ou seja, 1 mm de altura do cilindro.Pacote com 
100 unidades 

201 Pct 7   ITEM 
EXCLUSIVO ME

369 119224-8 Sugador 
Cirúrgico 

Sugador em resina ABS/polipropileno/PVC, para sangue, estéril e de uso 
único. Embalado individualmente, cx com 20. 

54 Cx. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

370 135842-1 Sugador de 
saliva descartável 

Pacotes com 40 unidades coloridos, confeccionados com PVC atóxico e 
higiênico. 

1 Pct 3900   ITEM 
EXCLUSIVO ME
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371 375243-7 Taça de borracha 
para contra 
ângulo 

Tipo:borracha branca Finalidades: Produto utilizado em polimento ou 
profilaxia dental 

1 Un. 520   ITEM 
EXCLUSIVO ME

372 1513 Tamborel Suporte de plástico tipo tamborel para limas endodônticas, autoclavável, 
com manta em disco para apoio das limas. Embalagem com 01 unidade. 

1 Un. 91   ITEM 
EXCLUSIVO ME

373 89142-8 Tira Abrasiva de 
Poliéster 

Tira abrasiva de poliéster para acabamento de resina, 4 mm, com centro 
neutro. Embalagem com 150 unidades. Necessário amostra do produto 

1 Cx. 260   ITEM 
EXCLUSIVO ME

374 14148-8 Tira de aço para 
acabamento de 
amálgama 4mm 

Tira abrasiva de aço monoface, com centro neutro, material aço inoxidável 
óxido de alumínio - espessura 4 mm Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 
unidades. Necessário amostra do produto 

188 Pct. 221   ITEM 
EXCLUSIVO ME

375 14146-1 Tira de aço para 
acabamento de 
amálgama 6 mm 

Tira abrasiva de aço monoface de aço com centro neutro - espessura 6 
mm, Peso: 0.01 kg. Pacote com 12 unidades. Necessário  amostra do 
produto 

188 Pct. 130   ITEM 
EXCLUSIVO ME

376 11321-2 Tira de poliéster 
para resina 

Medidas: 100 X 10 X 0,05 mm - Caixa com 50 unidades Peso: 0.01 kg. 61 Cx. 156   ITEM 
EXCLUSIVO ME

377 375607-6 Tricresol 
formalina 

Constituído por uma mistura de cresóis e formol, concentração 45 39, 
solução intracanal. Frasco 10 ml. 

89 Vidro 52   ITEM 
EXCLUSIVO ME

 VALOR TOTAL 
ESTIMADO:  
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AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº26 /2017 

PROCESSO Nº 427229 

  O Município de Várzea Grande, através do Fundo Municipal de Saúde, por meio 

do Pregoeiro Oficial, designada pela portaria n. 45/2017, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o 

menor preço por ITEM, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS – PARA AQUISIÇÕES 

DE INSTRUMENTAIS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DAS CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2017 E PARA REDE JÁ 

IMPLANTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-

MT.Licitação por Cota Reservada, conforme condições e quantitativos previstos no 

Termo de Referência E EDITALA realização esta prevista para o dia 05 de julho de 

2017, às 15h00min (horário Brasília - DF). O Edital completo está à disposição dos 

interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de Gestão 

(Secretaria de Saúde), nos dias úteis das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 

18hs00min, mediante a taxa de recolhimento de R$ 0,13 (treze) centavos por 

impressão- não restituível, Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, e 

gratuitamente no sitio: www.bllcompras.org.br e www.varzeagrande.mt.gov.br.  

 

                                            Várzea Grande-MT, 19 de junho de 2017. 
 

 

 

 

                     Diógenes Marcondes 

                             Secretario de Saúde /SMSVG 
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