
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.306.647/0001-01 

 

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222 

Adm.: 2017/2020 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
PROCESSO Nº 043/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 
 
 
 

PREÂMBULO 
 

 
 

O MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG, realizará procedimento de licitação nº 
043/2018, modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor 
preço por ITEM,  nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata; em especial a 
Lei federal 8.666/93, e  de acordo com as condições estabelecidas no presente 
instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta 
comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às 
09:30 horas do dia 22/08/2018, na sala da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal, situada na Praça Tiradentes ,29, centro, nesta cidade, tel.: (37) 
3355-1222 oportunidade em que serão examinados.O pregão será realizado pelo 
Pregoeiro oficial, ou substituto designados pela portaria nº 219 de 02 de janeiro de 
2018. 
 
1. OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais  e equipamentos odontológicos para atender as necessidades 
do Departamento de Saúde, descrito e especificado no Termo de Referência anexo 
a este instrumento convocatório.  
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação. 
2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa: 
2.2.1  concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em 
dissolução; ou em recuperação judicial; 
2.2.2  estrangeira que não funcione no País; 
2.2.3 com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter 
sido declarada inidônea; 
2.2.4 que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto 
à Administração Pública; 
2.2.5 que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 
técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Doresópolis/MG. 
2.2.6 Essa licitação NÃO se destina exclusivamente à ME’s e EPP’s tendo em vista 
o inciso II do art.49 da Lei Complementar nº 123/2006 
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3. ENTREGA DOS ENVELOPES 
3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 
3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão 
ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão 
pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados 
abaixo. 
 

LOCAL: Sala de Licitação - Sede da Prefeitura de Doresópolis/MG, na Praça 
Tiradentes, 29, centro – Doresópolis/MG, – A/C do pregoeiro, até o dia 22/08/2018, 
às 09:30 horas. 
 

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 

MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 033/2018 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE:....................................................................................... 

 

MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG 
PREGÃO  PRESENCIAL N.º 033/2018 
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a  Declaração 
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
Anexo VI (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes). 
 
3.3. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 
Comercial, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 
123/2006. (A referida declaração deverá estar FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.3.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá 
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso. 
 
3.4. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” 
e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no 
local, data e horário definidos neste edital. 
3.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público 
que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, 
independentemente de nova comunicação. 
 
4. CREDENCIAMENTO 
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4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório. 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os 
atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura 
(Anexo II). 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais 
como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de 
quem recebe poderes. 
 
4.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, 
para fins de apresentação de lances. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 

4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante. 
 
4.8. AS AUTENTICAÇÕES EFETUADAS NA PREFEITURA SÓ SERÃO FEITAS 
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço 
discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a 
petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
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5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que 
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, 
a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 
 
6. PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1.As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com 
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal 
da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito 
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e 
constarão: 
6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca e origem do 
produto cotado; 
6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver 
presente na sessão. 
6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem 
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo 
única e exclusivamente da contratada. 
6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da 
Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos 
de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V. 
6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para 
cada item do objeto desta licitação. 
6.8. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a 
devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as 
normas do edital. 
 
7-HABILITAÇÃO 
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7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou 
Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro 
Empreendedor Individual – CCMEI 
 
7.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
7.1.5. 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; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação; 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei, mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de 
emissão de até 60 (sessenta) dias antes da abertura da sessão. 
 
7.4. Qualificação Técnica: 
7.4.1. Alvará de Funcionamento Sanitário Municipal ou Federal. Emitido pela  
Secretaria Municipal de Saúde ou Vigilância Sanitária Municipal ou Federal. 
 
7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações: 
7.5.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI. 
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7.5.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 
anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 
redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VII; 
 
7.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá 
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
 
8. SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação  dos representantes 
das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de 
proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema. 
8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro 
declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances. 
 
9-CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 
estiverem em desacordo. 
9.2.O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% ( dez 
por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances 
verbais. 
9.3.Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo 
anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 
 
10-LANCES VERBAIS 
 
10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade 
para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.  
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10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 
10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate 
10.4. Na sucessão de lances a diferença de valor não poderá ser inferior a R$ 10,00 
(dez reais). 
10.5.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.  
10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 
edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta 
poderá ser aceita. 
 
11-JULGAMENTO 
 
11.1.Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital. 
11.2. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 
sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e 
houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior 
à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
11.2.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
11.2.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova 
proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no 
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
11.2.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 
11.2.1.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes 
cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que 
se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresenta melhor oferta. 
11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição 
anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada 
em 1º lugar na etapa de lances. 
11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor 
preço. 
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11.5.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a 
respeito de sua aceitabilidade. 
11.6.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital. 
 
11.7. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, 
autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
11.8 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 
mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
11.8.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
11.8.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
11.8.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 
cinco dias úteis inicialmente concedidos. 
11.8.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
11.9 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para 
realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 
(sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções 
previstas no edital. 
11.10 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas 
neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes 
e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
11.11 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de 
melhor preço. 
11.12.Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
11.13.A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas 
as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta 
vencedora.  
11.14.Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) 
em primeiro lugar por Item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
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do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro 
de Preços. 
11.15.Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem 
crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de 
Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente. 
11.16.É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes 
remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, 
ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste 
edital. 
11.17.Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário 
Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade 
do Registro. 
11.18.Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica 
e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, 
efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes. 
11.19.Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
12-RECURSOS 
 
12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2.O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, 
as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 
licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) 
dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos  
12.3.O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência 
do direito de recurso. 
12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela 
Administração. 
12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos 
deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
12.7.Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
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HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo 
Setor Requisitante. 
 
13-DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro 
registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
 
13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos 
termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 
 
14- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1.Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os 
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 
14.2A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
14.3.O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto 
cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de 
Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
14.4.O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário 
Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
14.5.A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos 
produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve os custos dos bens registrados 
14.6.A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver 
acima do preço de mercado 
14.7.Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
14.8.Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, 
o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove 
mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não 
pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se 
superior ao preço registrado 
14.9.Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
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apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira 
14.10.Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores 
a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item 
14.11.Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração 
poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela 
14.12.As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de 
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no 
Diário Oficial  
 
15 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
15.1 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta 
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 
8.666/93. 
 
15.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
15.3 – QUALQUER ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEVERÁ SER 
PREVIAMENTE COMUNICADA AO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG. 
 
16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
16.1.O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as 
especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no 
respectivo Termo de Referência e documentação anexa. 
16.2.A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante 
para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim 
de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição. 
16.3.Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo 
contratado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. 
Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à 
contratada, com frete a pagar. 
16.4.De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 
16.5.O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 10 
(dez) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante. 
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16.6.Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura 
apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.  
16.7.O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 
16.8.Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do 
Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para retirá-lo. 
16.9.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, 
decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
17-PAGAMENTO 
 
17.1.A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito 
no Anexo – Termo de referência. 
17.2.A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no 
Anexo – Termo de Referência. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
 
18.2 - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de 
fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá 
implicar na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento 
de empenhamento de recursos. 
 
18.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá 
aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor 
remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 
contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 
 
18.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a 
serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser 
inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 
 
18.5. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
18.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
 
18.7. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Doresópolis/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas 
devidas pelo Município, quando for o caso. 
 
19- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1.Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento 
ou instrumento equivalente. 
19.2.Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua 
proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para fornecimento. 
19.3.Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, 
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do 
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
19.4.Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os 
materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas 
19.5.Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a 
ordem de classificação nesta licitação. 
19.6.Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, 
todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78. 
19.7.A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65. 
19.8.Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo 
para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância 
de seus termos. 
19.9.Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais 
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão. 
19.10.É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos 
competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões. 
19.11.É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão 
do pregão. 
19.12.A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em 
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todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente comprovado. 
19.13.O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
19.14.A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é 
a de nº:  02.04.02.10.301.0009.2143.4.4.90.52.00- Ficha 263 

  02.04.02.10.301.0009.2143.3.3.90.30.00- Ficha 260 
 
 

Não estando as mesmas vinculadas a despesa, antes da assinatura do contrato ou 
ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 
19.15.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Òrgão 
Oficial de Imprensa do Município. 
19.16.Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pelo 
Pregoeiro, no horário de 13:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, no endereço ou 
telefone constante no prâmbulo deste edital. 
19.17. O preente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicidadaos na 
Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente 
 
 

DORESÓPOLIS/MG, 03 DE AGOSTO DE 2018. 
 

ÉRIKA CRISTINA LOPES MENDONÇA 
Pregoeira 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 
 
 

Item Cod. Produto Um Qtd Valor unit. Valor total 

1 18897 

Abaixador de língua de plástico Material atóxico; 
bordas arredondadas/ Não contém látex e 
bisfenol A/ Validade: 2 anos a partir da data de 
fabricação/ Descartável;/ Não é esterilizado 

Pct. 100   

2 18898 

Abridor de boca  Adulto e Infantil Material: 
Silicone/ Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm/ 
Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm./ Validade: 5 
anos. 

Unid. 10   

3 18899 
Ácido Peracético 0,2% Desinfetante de alto 
nível/Apresentação do kit:1 frasco Peresal 1 
Litro/1 frasco aplicador/1pump dosador. 

Kit 5   

4 18900 
Acrílico autopolimerizável Pó Cor 62 
Autopolimerizável de rápida reação/Embalagem 
78g 

FC 2   

5 18901 
Acrílico autopolimerizável Pó Rosa Embalagem 
220 g. 

FC 2   

6 18902 
Acrílico autopolimerizável Pó Incolo Embalagem 
220 gramas 

Kit 2   

7 18903 
Acrílico autopolimerizável líquido  Produto 
composto de acetona, ácido cianídrico e álcool 
metilico/ Embalagem com 500ml 

Kit 2   

8 18904 

Adaptador de broca para baixa rotação 
Adaptador para boca de alta rotação no contra-
ângulo/Composição : Latão Dourado./ Validade: 
Indeterminada/ Autoclavável: sim 

Unid. 20   

9 18905 Adesivo Dentinário Frasco com 5 ml Lt. 8   

10 18906 Afastador Minesota Aço Inox Unid. 10   

11 18907 Água Destilada Galão de 5 litros Gl. 60   

12 18908 Alavanca Apexo 301 Aço Inox Unid. 10   

13 18909 Alavanca Apexo 302 Aço Iox Unid. 10   

14 18910 Alavanca Apexo 303 Aço Inox Unid. 10   

15 18911 Alavanca Apical 301 Aço Inox Unid. 10   

16 18912 Alavanca  Apical  302 Aço Inox Unid. 10   

17 18913 Alavanca Apical 303   Aço Inox Unid. 10   

18 18914 Alavanca HEINDBRINK 1 INFANTIL      Aço Inox Unid. 10   

19 18915 Alavanca HEINDBRINK 2 INFANTIL      Aço Inox Unid. 10   

20 18916 Alavanca HEINDBRINK 3 INFANTIL      Aço Inox Unid. 10   

21 18917 Alavanca SELDIN 1R                  Aço Inox Unid. 10   

22 18918 Alavanca SELDIN 1L                  Aço Inox Unid. 10   

23 18919 Alavanca SELDIN 2                   Aço Inox Unid. 10   
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24 18920 Álcool 70                           Frasco 1 Litro Unid. 10   

26 18922 
Algodão roletes                Confeccionados com 
fibras 100% algodão , pacote com 100 unidades 

Unid. 10   

27 18923 Alicate Ortodôntico         Em aço inox Unid. 1   

28 18924 Alicate Corte Fio               Aço Inox Unid. 2   

29 18925 Arcada Decídua transparente; Unid. 5   

30 18926 Arcadas super transparentes; Unid. 5   

31 18927 

Autoclave 21 L                      AUTOCLAVE 21L 
Autoclave horizontal, para esterilização por vapor 
saturado de água sob pressão; gabinete em aço; 
câmara de esterilização isolada com manta de lã 
de vidro, fabricada em aço inoxidável, com 
229mm de diâmetro e 524mm de profundidade, 
correspondendo a 21 litros, suporte com três 
bandejas; porta da câmara em aço inoxidável; 
travamento da porta com alavanca localizada no 
corpo da porta; abastecimento manual da 
câmara com água destilada; painel de comando 
indica se a porta está aberta ou fechada, se a 
resistência está ligada ou desligada; chave 
liga/desliga; termomanômetro indica a 
pressão/temperatura dentro da câmara de 
esterilização; temperatura de operação com ciclo 
de 10 minutos, vapor saturado de água a 134º C 
de temperatura e pressão de trabalho  
2,5Kgf/cm2 ; ao final do ciclo ocorre a exaustão 
automática, secagem com um ciclo de até 30 
minutos; acompanham mangueira e abraçadeira 
e copo dosador de água para abastecimento; 
voltagem de alimentação 110/127V. 

Unid. 1   

32 18928 
Amálgama Cápsulas                    Embalagem 50 
capsulas 

Unid. 1   

33 18929 
Anestésico Injetável local á base deConsucaina 
Vaso-constritor:Epinefrina:1:100.000. 
Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml cada 

Unid. 80   

34 18930 
Anestésico sem Vaso constritor       Embalagem 
com 50 Tubetes de 1,8 ml cada 

Cx. 6   

35 18931 

AMALGAMADOR para CAPSULAS            
AMALGAMADOR PARA CAPSULAS Aparelho 
batedor de limalha e mercúrio encapsulados para 
o sistema de cápsula padrão, trituração eficiente 
e precisa; módulo de alimentação revestido por 
uma capa de poliuretano expandido; base de 
chapa de ferro zincada para dar estabilidade ao 
produto quando em funcionamento; dispositivo 
multi-tensão com comutação automática entre 
100 e 240 VCA - 50/60 Hz; Unidade de potência 
de 270 VA com motor bifásico, duas correias 
transmitem 4.600 oscilações por minuto às 
garras de fixação da cápsula; circuito eletrônico 
controlado por um microcontrolador, com 
software; anel de controle composto por teclas 
com inscrições funcionamento e um display 
indicador de tempo de batimento; tempo de 
trituração programável entre 1 a 35 segundos 
com divisão de 1 em 1 segundo; ao término do 
ciclo de operação, o aparelho retorna ao último 
tempo selecionado; tampa de proteção em 
acrílico; dispositivo automático de segurança; 

Unid. 1   
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sistema de garras de fixação da cápsula em aço 
inoxidável, temperadas e polidas; acabamento 
liso na cor branco; chave geral liga/desliga e 
fusível de proteção. 

36 18932 

FOTOPOLIMERIZADOR                    
FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho 
fotopolimerizador de resinas compostas com 
emissão de luz por um único LED Constituído de 
: base; peça de mão, leve e anatômica wireless 
(sem fio); bateria de lítio 3,7V; painel de 
comando com display digital; botão de seleção 
pré-programado em três modos de potência: 
contínuo, de 1200 mW/cm2, rampa e pulsado; 
desligamento automático; botão de acionamento; 
LED azul de alta intensidade; potência luminosa 
permite total concentração da luz emitida no 
intervalo do comprimento de ondade 450 a 480 
nm (nanômetro); luz fria que libera apenas 3º C 
de calor; sistema de balanceamento térmico; 
ponteira de fibra óptica 100% coerente, com 
revestimento preto, autoclavável a 134 com 
diâmetro de 8 mm e 85 mm de comprimento e 
ângulo de 60º para fotopolimerização; protetor 
ocular; fonte de alimentação multi-tensão com 
comutação automática entre 100 e 240 V - 50/60 
Hz. 

Unid. 3   

37 18933 Aplicador Riva Unid. 4   

38 18934 Arco de serra Microcut Unid. 2   

39 18935 Arco OSTBY Cx. 10   

40 18936 Arco OSTBY Unid. 10   

41 18937 Arco de Yang Unid. 10   

42 18938 
Avental descartável manga  longa autoclave Com 
50 tiras/ Tamanho M 

Unid. 100   

43 18939 
Agulha Gengival descartável estéril curta 100 
unidades 

Cx. 40   

44 18940 
Agulha Gengival descartável estéril longa. 100 
unidades 

Cx. 40   

45 18941 

Babador descartável                  Babador 
Descartável/Indicado para proteger o paciente 
durante procedimentos odontológicos/ 
Confeccionado em duas camadas, uma de papel 
(celulose 100% virgem) e uma de plástico 
(atóxico). Branco/ Sem adesivo/ Alto potencial de 
absorção/ Dimensões: 30 x 40 cm. 

Pct. 100   

46 18942 

BICARBONATO de SÓDIO para PROFILAXIA 
DENTAL BICARBONATO DE SÓDIO PARA 
PROFILAXIA DENTAL Kit de pó de bicarbonato 
de sódio, exclusivo para uso odontológico em 
aparelhos de profilaxia, caixa com quinze saches 
individuais, com quarenta gramas de pó em 
embalagem aluminizada, que garante a máxima 
proteção ao produto. Agente fluidificante, 
umidade e granulometria controlados, evita a 
obstrução do equipamento. Frasco de 250G - 
Natural 

Fras. 40   

47 18943 
Bobina para esterilização            Com 
indicadores químicos, de papel grau cirurgico e 
filme plástico de uso único/ Largura 100mm 50 

Unid. 10   
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m/ 1 Unidade 

48 18944 

broca Diamantada                     Broca 
Diamantada * Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e preparações 
cavitárias em geral.Permitem a confecção de 
bisel côncavo em esmalte nas cavidades 
preparadas, tanto em dentes anteriores como 
posteriores. Haste em aço inoxidável. * Cônica 
Extremidade Arredondada. * Alta rotação. * 
Granulações: - Ultra Fina (FF) Amarelo - 30µm. - 
Fina (F)  Vermelho - 46µm. Média (ø) Cinza - 
91µm - 126µm. - Grossa (G) Verde - 151µm. 
1011/ 1012/1013/ 1014/ 1015/ 1012 HL/ 1014 HL/ 
1015/ 1016/ 1111/ 1111 FF/ 2220/ 2220 FF/ 
2134/ 2134 FF/ 2137/ 2137F/ 2137 FF/ 2135F/ 
2135 FF/ 3018 HL/ 3118/ 3118FF/ 3195 FF 

Unid. 20   

49 18945 

broca Carbide                        Fabricada em 
Carboneto de Tungstênio (k20)/ aço 
inoxidável/contendo 13% de cromo/ Esterilizável/ 
3HL/4C/6/6C/8C/256/ 329/ 330/ 7204F/9714FF/ 
9803FF 

Unid. 20   

50 18946 Broca Zekrya longa 28mm Unid. 10   

51 18947 
Brunidor 29                          Cabo Circular/ parte 
ativa angulada em 45º para atuar em região 
posterior. 

Unid. 10   

52 18948 Cabo para Bisturi                 Aço Inox Unid. 20   

53 18949 
Cabo para espelho              Aço Inox/ Sextavado 
nº 5 

Unid. 30   

54 18950 
Cariostático                         Fluoreto de cálcio 
30% 

FC 10   

56 18952 

CANETA de ALTA ROTAÇÃO               CANETA 
DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com 
conexão tipo Borden; confeccionada em 
alumínio; turbina balanceada; rotação de 400.000 
rpm ± 15%; montada sobre anéis de borracha 
sintética; spray triplo para refrigeração da broca; 
sistema que segura a broca por atrito na pinça e 
a introdução ou expulsão é feita com o uso de 
um saca- brocas; consumo de ar de 42,0 l/min ± 
2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; 
acompanha borracha de vedação da conexão, 
agulha para desobstrução do spray, e sacador de 
brocas para FG; esterilização através de 
autoclave até 135º C e 2,2 bar.  Cera utilidades                      
Embalagem 5 unidades 

Unid. 5   

Unid. 2   

58 18954 
Cera 7                           Indicada para impressão 
ou registro de mordida de oclusão inicial ou 
primaria tomada de mordida 

Cx. 2   

59 18955 
Cimento  de hidróxido de Cálcio      Emabalagem 
com 90 gramas+ 90 gramas catalisador 

FC 10   

60 18956 

Cimento cirúrgico periodontal sem eg Indicado 
para proteger feridas cirurgicas, suturas ou 
dentess abaladospor trauma./ Embalagem com 
90g de base+90g de catalisador 

Kit 5   

61 18957 

Cimento Restaurador Provisório       Indicado 
para obturação temporaria, para tratamentos 
endodonticos e outros./maleavel, facil 
manipulação eremoção/ Vedação hermética, 
reforçado por polímeros./ Embalagem 25g 

Unid. 10   
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62 18958 

Cimento endodôntico                  É um cimento 
endodontico, utilizado como material obturador 
intracanal/Apresenta boa tolêrancia pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade./ 
Possui fina granulação, proporcionando uma 
mistura homôgenea e um perfeito escoamento./ 
Cimento endodontico a base de Oxido de Zinco e 
Eugenol./kit com 1 pó 12g+1 Liquido 10ml 

Fras. 2   

63 18959 

Cimento Resinoso Adesivo             Indicado para 
aplicação de inlays, omlays, pontes e coroas de : 
metal, metalo cerâmica, porcelana/ceramica, 
resina, coroas puras de porcelana (metal-free), 
núcleos reforçados de alumina (ex.Proceera), 
pinos e núcleos metalicos, zirconia, fibra de vidro 
e fibra de carbono. Este produto não é indicado 
para cimentação de facetas de portcelana e/ou 
de resina composta. Embalagem 11g 

FC 5   

64 18960 

Clareador dental interno            Indicado para o 
clareamento de dentes não vitalizados./Sistema 
de clareamento à base de Perborato de  Sódio e 
Peróxido de Hidrogênio a 20%, para uso 
profissional./ Exclusivamente para o clareamento 
de dentes não-vitais por meio da técnica de 
curativo de demora./ É de fácil aplicação e tem 
viscosidade ideal Embalagem com 1 frasco pó 
10g + 1 frasco líquido 10ml + 1 medidor. 

FC 5   

65 18961 

Clorexidina 0,12% Exaguatorio bucal  
Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos 
germes causadores de placa bacteriana, 
gengivite e mau hálito./Sabor menta./Válvula tipo 
pump./ Antisséptico 0,12%./ Antisséptico para os 
microorganismos gram positivos e negativos e 
para algumas leveduras. 

Fras. 5   

66 18962 

- Clorexidina 2% para antissepsia almoConsu lL; 
Clorexidina 2% para antissepsia almotolia lL; O 
gluconato de clorexidina é um anti-septico 
químico tópico,com ação antifúngica e 
bactericida capaz de eliminar tanto bactérias 
gram-positivas quanto gram negativas.Possui 
também ação bacteriostática inibindo a 
proliferação bacteriana. 

FC 20   

67 18963 

Cogadura haste com 7 pares          Cogadura 
haste com 7 pares Indicado para segurar  filme 
radiográfico material em inox. Grampos que não 
furam a radografia. 

Unid. 2   

68 18964 

Colher  de Dentina N° 17 Colher  de Dentina N° 
17  * Indicado para remoção de dentina cariada. 
Com corte afiado. Pode também serindicado 
para remover coroa provisória,cimento provisório 
e coroas permanentes durante as provas.  *Aço 
inox.. * Autoclavável. 

Unid. 30   

69 18965 

Condensador de amalgoma nº1         
Condensador de amalgoma nº1 * Indicado para 
condensar  restauração de amalgoma na 
cavidade dentária. * Aço inox. * Autoclavável. 

Unid. 5   

70 18966 

Cone de guta percha 15-40           Cone de guta 
percha 15-40 Indicado como obsturadores de 
canais radiculares de monstram ótima 
estabilidade dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade Embalagem c/ 120 unidades 

Cx. 2   
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71 18967 

Cone de guta percha fine/fine       Cone de guta 
percha fine/fine Indicado como obsturadores de 
canais radiculares demonstram ótima 
estabilidade dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade Embalagem c/ 120unidades 

Cx. 2   

72 18968 

Cone de guta percha fine/mediu,     Cone de guta 
percha fine/mediu/Indicado como obsturadores 
de canais radiculares demonstram ótima 
estabilidade dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade/Embalagem c/ 120 unidades 

Cx. 10   

73 18969 

Cone de papel absorvente Usado em endodontia 
para a obturação de canais radiculares/ Com alto 
poder de absorção/ São feitos pelo processo 
manual, por ser este processo tradicionalmente, 
o que permite maior precisão na calibragem dos 
cones. Embalagem com 120 unidades 

Cx. 15   

74 18970 

Condicionador Ácido Fluorídrico 10% 
Condicionador Ácido Fluorídrico 10%/Promove 
um padrão de penetração profundo e extensivo 
da superfície, tornando-a micro retentiva. * 
Proporciona uma melhor adesão com outros 
materiais resinosos * Favorece a retenção e 
propicia resistência à restauração. Embalagem 
com 1 seringa de 1,25g. 

Unid. 6   

75 18971 

Condicionador Ácido Fosfórico  37%  
Condicionador Ácido Fosfórico  37% /Indicado no 
condicionamento do esmalte e dentina para 
melhorar a adesão dos materiais restauradores 
ao dente. * Viscosidade adequada e presença de 
corante azul, o que permite aplicação segura, 
reduzindo o risco de escoamento e melhor 
visualização da região a ser condicionada/ Forte 
ação anti-bacteriana (fórmula com Clorhexidina 
2%).. Embalagem com 3 seringas de 2,5ml. 

Unid. 70   

76 18972 

CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM 
Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; 
ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de 
piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com 
frequência de 40 KHz, associadas a soluções 
desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os 
pontos mais inacessíveis do instrumental a ser 
limpo; painel de controle compostopor teclas com 
inscrições de funcionamento e um display para 
acompanhamento do tempo; programado e 
ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), 
permite selecionar o tempo desejado até 30 
minutos; tecla start para iniciar ou interromper o 
funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento 
para iniciar aquecimento da solução; até uma 
temperatura de 45º C; tecla stop para cancelar a 
operação; estrutura externa revestida por uma 
capa plástica em ABS, medindo 350 mm de 
largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de 
altura; base em chapa de ferro zincada; cuba 
com capacidade de 3 litros; estrutura interna da 
cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 
142 mm de comprimento e 100 mm de altura; 
cesto em aço inox;  com tampa em acrílico;  
acabamento liso na cor branco; chave geral 
liga/desliga; dispositivo multi-tensão com 
comutação automática entre 100 a 240 VCA. 

Unid. 5   
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77 18973 Coroas dentais Posterior transparentConsuTDV Unid. 2   

79 18975 

CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM 
Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; 
ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de 
piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com 
frequência de 40 KHz, associadas a soluções 
desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os 
pontos mais inacessíveis do instrumental a ser 
limpo; painel de controle composto por teclas 
com inscrições de funcionamento e um display 
para acompanhamento do tempo; programado e 
ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), 
permite selecionar o tempo desejado até 30 
minutos; tecla start para iniciar ou interromper o 
funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento 
para iniciar aquecimento da solução; até uma 
temperatura de 45º C; tecla stop para cancelar a 
operação; estrutura externa revestida por uma 
capa plástica em ABS, medindo 350 mm de 
largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de 
altura; base em chapa de ferro zincada; cuba 
com capacidade de 3 litros; estrutura interna da 
cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 
142 mm de comprimento e 100 mm de altura; 
cesto em aço inox;  com tampa em acrílico;  
acabamento liso na cor branco; chave geral 
liga/desliga; dispositivo multi-tensão com 
comutação automática entre 100 a 240 VCA. 

Unid. 1   

80 18976 

Cunhas de madeira                   *Indicadas com a 
função mecânica de adaptar matrizes e/ou 
afastar os dentes adjacentes. * Produzida em 
madeira especial; * Possuem formato anatômico 
da ameia; * Sem farpas, tingidas com pigmentos 
atóxicos; * Pronta para uso, disponível em 5 
tamanhos codificados por cores facilitando sua 
escolha; Cunhas: Amarela     Nº 01 Azul            
Nº 02                       10 de cada cor Vermelha   Nº 
03 Violeta        Nº 04 Natural       Nº 05 
Embalagem com 100 unidades. 

Cx. 5   

82 18978 

Cureta Lucas                         Cureta Lucas É 
indicada para uso em cirurgias odontológicas, 
utilizada na curetagem de alveólos. * Aço inox. * 
Autoclavável 

Unid. 30   

83 18979 

DESINFETANTE                        DESINFETANTE 
Limpador flotador para uso odontológico, 
específico para superfícies e ambientes 
odontológicos, que contenha inibidor de 
corrosão, efeito umectante, poder tensoativo e 
que evita depósito de sujeira e facilita posteriores 
aplicações, o que gera maior economia. 
Concentrado, biodegradável, atóxico e não 
inflamável. Embalagem de 1 litro. 

FC 6   

84 18980 

Descolador periósteo                 Descolador 
periósteo/Usado para rebater e afastar o 
mucoperiósteo após a incisão no tecido gengival. 
Ponta em forma de pequeno triângulo é ideal 
para o afastamento tecidual interproximal. Grau 
cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na 
realização de procedimentos odontológicos. 

Unid. 10   

85 18981 
DESTILADORA             DESTILADORA 
Reservatório com capacidade de quatro litros. 

Unid. 1   
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Cuba interna em aço inoxidável com corpo 
recoberto por termoplástico, tornando-o 
resistente e fácil de limpar. Velocidade suficiente 
para suprir até quatro autoclaves de 12 litros 
funcionando simultaneamente (1 litro por hora). 
Desligamento automático quando acabar a água 
do reservatório interno. Abastecimento manual - 
Não exige instalações hidráulicas 

86 18982 

Dente de estoque:                   Indicado para uso 
em prótese total ou parcial ou removível,over 
denturas,coroas ou pontes temporárias *2 
camadas *Produzidos em matrizes de aço feitas 
pela CAD/CAM *Modelario Americano 
*Fabricados com matérias primas selecionadas 
*Alta estabilidades de cores *Pigmentos 
biocompativeis *Fluorescência *Cumpre ISSO 
22112.2005 *Posteriores com angulação de 0º e 
33º *Aspecto natural *Melhor oclusão *Maior 
simetria e detalhes *Alta resistencia 
mecânica,quimica e abrasão *Excelente 
aderencia a base *Mantem as cores naturais 
*Validade 10 anos. 

Cx. 3   

87 18983 

Envelopes Auto Selante 190/300       Envelopes 
Auto Selante 190/300/Indicado para esterilização 
de produtos médicos e odontológicos 
Confeccionado em papel cirúrgico e filme 
laminado. Possuem fita autoselante que permite 
o fechamento da embalagem dispensando o uso 
de seladoras térmicas. Tem indicador do 
processo de esterilização e sistema triplo de 
selagem 

Cx. 50   

88 18984 

Envelopes Auto Selante 90/260        Envelopes 
para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico 
e filme laminado. Possuem fita autoselante que 
permite o fechamento da embalagem 
dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem 
indicador do processo de esterilização e sistema 
triplo de selagem. 

Cx. 50   

89 18985 

Envelopes Auto Selante  150/250      Envelopes 
para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico 
e filme laminado. Possuem fita autoselante que 
permite o fechamento da embalagem 
dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem 
indicador do processo de esterilização e sistema 
triplo de selagem. 

Cx. 50   

90 18986 

Escova dental com 37 tufos adulto Escova dental 
com 37 tufos adulto Para garantir conforto e 
qualidade na escovação/possui cerdas 
arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo 
plástico resistente à quebra. 

Unid. 2.000   

91 18987 

Escova dental com 37 tufos infantil. Para garantir 
conforto e qualidade na escovação/possui cerdas 
arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo 
plástico resistente à quebra. 

Unid. 2.000   

93 18989 
Espátula 24                         Utilizada para 
espatular cimento cirurgico/produzido em Aço 
Inoxidável AISI 304. 

Unid. 30   

94 18990 Espátula 36 Unid. 30   
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95 18991 Espátula plástica para ionômeros Unid. 30   

96 18992 Espátula para resina Kit c/ 03 und. Unid. 30   

97 18993 

Espaçadores Endodontia               Indicados para 
facilitar a obturação de canais radiculares 
durante a técnica da condensação lateral. * 
Instrumentos de aço inox indicados para criação 
de espaços no interior do canal. * Permite a 
inserção de novos cones de guta percha (técnica 
da condensação lateral). * Disponível no 
comprimentos  21mm,25mm e 31mm * 
Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi 
(Níquel Titânio) indicados para criação de 
espaços no interior do canal. * Permite a 
inserção de novos cones de guta percha (técnica 
da condensação lateral).  * Disponível em 
diversos calibres nos comprimentos 21mm, 
25mm e 31mm. * Espaçador A: Cor Amarela. * 
Espaçador B: Cor Vermelha * Espaçador C: Cor 
Azul * Espaçador D: Verde Caixas com 04 
unidades. 

Unid. 10   

98 18994 

espelho aço inox plano autoclável nº 05 Aparelho 
utilizado para facilitar a visualização em 
procedimento odontológico  * Aço inox. * 
Autoclavável. 

Unid. 100   

99 18995 

espelho de mão                       *Espelho toucador 
com cabo Indicado para procedimentos clínicos. 
*Disponível em diversas cores *19,5cm de 
comprimento 

Unid. 100   

100 18996 

Espátula para Gesso                  Seu formato e 
flexibilidade permitem homogeneizar c/ maior 
precisão diversos produtos,garantindo o melhor 
aproveitamento de seus cremes,gel cirúrgico, 
cera,gesso,alginato e etc. *Cabo flexível 
*Desenvolvida em polímero especial *Resistente 
e maleável *Facilita a 
empunhadura,proporcionando ao profissional 
que segura a cuba c/ firmeza e consiga 
manipular c/ maior agilidade e segurança os 
materiais com o auxilio de uma espátula. 
*Capacidade 350ml. *Cerdas macias. 

Unid. 100   

101 18997 

Escovas degermação     *Utilizada para asepsia 
pré-operatória das mãos e braços *Embebida em 
solução degermante com 22ml de gliconato de 
clorexdina 2% e tensoativo. *Dupla face. *Caixa 
fecha com 80unid. 

Unid. 100   

102 18998 

Escova de Robson cônica:             Escova de 
Robson cônica: · Indicada para profilaxia e micro-
abrasão. * Fabricada em cerdas de Nylon ultra 
flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 
a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. * 
Cerdas: Macias/Soft. * Referências: * Validade 
indeterminada. 

Unid. 50   

103 18999 

Esculpidor Holembeck completo 5 instrumentais 
Indicado para remover excesso de cera no 
desenvolvimento de cúspide e cristais. * Material 
em aço inox. * Esculpidor para cera Peter 
thomas. * Tamanho: 16cm . 

Unid. 30   

104 19000 
Esculpidor Hollenback 3SS            Usado para 
esculpir cera e restaurações em amálgama. 
Características anatômicas para remover 

Unid. 30   
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excesso de materiais. * Aço inox. * Autoclavável. 

105 19001 

Eucaliptol                          Indicado como 
solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na 
remoção de obturação de canais radiculares. 
Tem odor agradável e de fácil manuseio. * 
Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias 
espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É 
um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de 
odor aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. * Praticamente insolúvel na água, 
miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de 
carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e 
essências. 

FC 10   

106 19002 

Evidenciador de placa:              Evidenciador de 
placa: *Indicados para auxiliar nos tratamentos 
periodontais e na orientação e manutenção da 
higiene bucal; *Replack possui corantes 
orgânicos que tornam visíveis as placas 
bacterianas, permitindo qie os pacientes possam 
removê-los através da escovação. *A base de 
Eriosina e Azul de Indigoina. 

Cx. 3   

107 19003 

Filme Radiográfico Adulto Ultra-Speed ; 
*Indicado para tomadas radiográficas intraorais 
processamento manual ou automático. /Filme E 
Speed/ Cor azul./ Velocidade E 

Cx. 15   

108 19004 

Fio dental;          Fio Dental; Indicado para 
limpeza dos dentes evitando assim a formação 
de placa bacteriana. /Cor branca;/Odor 
menta;/Sabor menta; 

Unid. 100   

109 19005 

Fio de sutura seda 4.0              Fio de sutura 
seda 4.0 *É indicada para uso em: processos 
cirúrgicos gerais; fechamento de paredes 
teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas 
utilizando a técnica ponto a ponto, segundo 
critério odontológico. /Com agulha CT 1/2 - 
1,7cm. 

Cx. 10   

110 19006 

Fio de sutura nylon 4.0              Fio de sutura 
nylon 4.0 *A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, 
obtido por extrusão de poliamida, resultando em 
um monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos 
sintéticos resultando em fios de coloração preta 
com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm. 

Cx. 10   

111 19007 

Fio de sutura nylon 5.0             Fio de sutura 
nylon 5.0 *A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, 
obtido por extrusão de poliamida, resultando em 
um monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos 
sintéticos resultando em fios de coloração preta 
com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm. 

Cx. 10   

112 19008 

Fio Afastamento Gengival Ultra pack. Fio 
Afastamento gengival ultra pack. *Fio de 
afastamento gengival é indicado para utilizar  o 
fio retrator em áreas com tecidos gengivais 
bastantes espessos, onde é necessário exercer 
uma força  considerável./O fio ultrapak é feito de 
100% algodão entrelaçado em milhares de laços 
minúsculos que formam longas cadeias 

Unid. 8   
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entrelaçadas./A concepção impar do fio oferece 
vantagens consideráveis: as extremidades dos 
fios se desfiam./Permitem um posicionamento 
fácil e permanecem fixados conforme 
desejado./A concepção torna o fio 
particularmente observante/O material especial 
do fio exerce uma pressão elástica sobre a 
margem gengival assegurando um afastamento 
adequado do tecido no sulco./Uma vez que o 
ultrapak se comprime durante posicionamento, 
deverá ser usado um tamanho de fio 
aparentemente maior do que o necessário;/Os 
fios Ultrapak não estão impregnados, podendo 
ser embebidos no liquido hemostático que 
preferir./Fio 000 preto e roxo. /Fio 00 preto e 
amarelo./Fio 0 roxo e branco/Fio 1 azul e 
branco,/Fio 2 verde e branco./Fio 3 vermelho e 
branco. 

113 19009 

Fita indicadora para Autoclave;      Fita indicadora 
para autoclave;  Indicador de processo de 
esterilização a vapor em autoclaves; *Medida: 
19mmx30m. *Classe 1 

Unid. 10   

114 19010 

Fresa Metálica;                     Fresa Metálica; 
Indicada como auxiliar em cirurgias orais. *De 
formato tronco*cônico e com ponta ativa; 
*Tamanho extra longa; *Alta rotação; 

Unid. 5   

115 19011 

Fio Ortodôntico                     Fio Ortodôntico *São  
utilizados com diversas finalidades na 
ortodontia,como na confecção de aparelhos 
removíveis. /Fios de aço inox,com secção 
transversal redondo. 

Unid. 2   

116 19012 

Fixador Radiográfico composição.    Fixador 
radiográfico composição.  Indicado para a fixação 
da imagem na película de 
filme./composição:água,tiossulfato de amônio e  
tiocianato de amônio;liquido.incolor/frasco de 475 
ml. 

FC 1   

117 19013 

Fluoreto de sódio 0,2%              Fluoreto de sódio 
0,2% *O fluoreto de sódio incolor é 
especialmente indicado como anti-cárie, 
dessensibilizane e para usuários em processo de 
clareameto dental;/A solução tem PH neutro e 
aroma não cariogênico de menta./Embalagem de 
100ml para pacientes e  500ml para consultório./ 
Produto incolor para evitar o mancha mento dos 
dentes de pacientes em processo de 
clareamento dentário. 

FC 50   

118 19014 

Flúor Gel;                          Flúor Gel; *Flúor 
neutro: fluoreto de sódio 2% não tem corantes. 
Gel neutro transparente e com agradável sabor 
menta. 

Unid. 40   

119 19015 

Fórceps Adulto(10 de cada)           Fórceps 
Adulto(8 de cada) /Indicações: / Nº 1: Indicado 
para incisivos e caninos superiores. / Nº 16: 
Indicado para molares inferiores de ambos os 
lados. /Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes 
e raízes pequenas. /Nº 18L: Indicado para 
molares superiores do lado esquerdo e suas 
raízes. /Nº 18R: Indicado para molares 
superiores do lado direito e suas raízes.  / Nº 23: 
Indicado para extração de molares Inferiores de 

Unid. 150   
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ambos os lados. / Nº 53L: Indicado para extração 
de molares superiores do lado Esquerdo. /Nº 
53R: Indicado para extração de molares 
superiores do lado direito. /Nº 65: Indicado para 
incisivos e raízes superiores bico fino. /Nº 68: 
Indicado para extrações de raízes de dentes 
inferiores. /Nº 69: Indicado para fragmentos de 
raízes e raízes pequenas. / Nº 101 Universal: 
Indicado para uso universal para pré-molares. / 
Nº 150: Indicado para pré- molares incisivos e 
raízes superiores. / Nº 151: Indicado para pré-
molares incisivos e raízes inferiores./ N° 203: 
Indicado para pré-molares incisivos e raízes 
inferiores ambos os lados/ Aço inox./ 
Autoclavável. 

120 19016 

Formocresol                         O Formocresol é 
indicado para terapia pulpar de dentes decíduos 
e em alguns casos específicos de dentes 
permanentes./ O Formocresol é constituído por 
uma mistura de cresóis e formol, sendo um 
fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e 
possibilitando a conservação do dente decíduo 
até sua queda fisiológica (pulpotomia)./Possui  
açõa antibacteriana potente pela ação de seus 
componentes, o que justifica seu uso em 
curaivos de demora em tratamentos endônticos. 

Unid. 2   

121 19017 

Gesso de pedra tipo II              Gesso de pedra 
tipo II * Permite a confecção de vários tipos de 
trabalhos protéticos, maior precisão,maior 
escoamento  para dentro da moldagem. 

FC 2   

122 19019 

Gengivotomo  Orban;                 Gengivotomo  
Orban; *Indicado para excusão de tecido 
interproximal possui haste para uso popsterior; 
/Lamina angulada; /Aço inox. /Autoclave/Validade 
indeterminada. 

Unid. 5   

123 19020 

Gesso de pedra  tipo III             Gesso de Pedra  
tipo III *Permite a confecção de vários tipos de 
trabalhos protéticos,maior precisão,maior 
escoamento  para dentro da moldagem. 

Unid. 2   

124 19021 

Grampos; Grampos;/ Indicado para segurar o 
lençol de borracha no dente durante o isolamento 
absoluto. Proporciona maior afastamento do 
tecido gengival vestibular dos dentes anteriores 
inferiores e superiores./ Corte e estampagem 
automática para manutenção de um padrão de 
tamanho e forma. / Tratamento térmico a vácuo 
com resultado perfeito na qualidade e dureza do 
aço inox. / Acabamento acetinado, de reduzido 
reflexo, diminui a fadiga dos olhos. / Rigoroso 
teste de Controle de Qualidade, garantia de 
longa durabilidade. /Registro na Anvisa: 
80149710198. /nº 0: Indicado para pequenos 
pré-molares./Possuem curvaturas mais altas 
para melhor visualização. Também são usados 
em odontopediatria./ nº 00: Indicado para 
pequenos pré- molares. Possuem curvaturas 
mais altas para melhor visualização. Também 
são usados em odontopediatria. /n° 1: Indicado 
para caninos e pré- molares com pouca 
retenção./ nº 1A: Indicado para caninos e pré-
molares com pouca retenção./ nº 2: Indicado 

Unid. 50   
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para pequenos pré-molares com pouca 
retenção./nº 2A: Indicado para pequenos pré-
molares com pouca retenção./nº 3: Indicado para 
pequenos molares inferiores. Sua base plana 
impede agressão gengival./ n° 4: Indicado para 
pequenos molares inferiores. Sua base plana 
impede agressão gengival./ n° 7: Indicado para 
molares superiores./n° 8: Indicado para molares 
superiores. Apresenta mandíbula com área para 
melhor contornar o dente, promovendo maior 
estabilidade./nº 8A: Indicado para raízes de 
molares parcialmente erupcionados ou molares 
atípicos. Possui quatro pontos de contato que 
permitem maior segurança nesses casos. /n° 11: 
Indicado para molares com pouca retenção./n° 
11A: Indicado para molares com pouca 
retenção./nº 12A: Indicado para o 3º molar direito 
e esquerdo , são também muito utilizados em 
dentes em erupção, pois estes grampos 
apresentam mandíbulas serrilhadas para 
oferecerem maior retenção. / nº 13A: Indicado 
para o 3º molar direito e esquerdo , são também 
muito utilizados em dentes em erupção, pois 
estes grampos apresentam mandíbulas 
serrilhadas para oferecerem maior retenção. / nº 
14: Indicado para molares parcialmente 
erupcionados ou de anatomia irregular. As garras 
são projetadas para uma segura estabilidades. / 
nº 14A: Indicado para molares de grande 
tamanho e parcialmente erupcionados ou de 
anatomia irregular. As garras são profundamente 
projetadas e fazem quatro pontos de contato nos 
cantos. /nº 26: Indicado para molares. Este 
grampo possui curvatura que melhora o 
afastamento e dá mais estabilidade./nº 27: 
Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. possui uma curvatura gengival que 
promove maior estabilidade./nº 28: Indicado para 
molares inferiores. Suas mandíbulas chatas 
evitam injúria gengival.  /nº 29: Indicado para pré-
molares inferiores. Suas mandíbulas chatas 
evitam injúria gengival. /nº 200: Indicado para 
molares inferiores, com garras de superfície 
planas que não danificam a gengiva. / nº 201: 
Indicado para molares superiores, com garras 
levemente arredondadas. As projeções das 
garras estão de acordo com a linha de curvatura 
da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. 
/nº 202: Indicado para molares superiores mais 
volumosos. / nº 203: Indicado para molares 
direitos. Recomendado para molares inferiores e 
em odontopediatria. /nº 204: Indicado para 
molares esquerdos. Recomendado para molares 
inferiores e em odontopediatria. /nº 205: Indicado 
para molares superiores mais volumosos./ nº 
206: Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. Com projeções das garras, 
convenientemente ajustadas à curvatura da linha 
da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. 
/nº 207: Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. Semelhante ao Nº 206, com garras 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.306.647/0001-01 

 

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222 

Adm.: 2017/2020 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

menores que evitam o traumatismo gengival. /nº 
208: Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. De garras largas e planas que se 
adaptam a pré- molares maiores. / nº 209: 
Indicado para pequenos pré-molares inferiores. 
De garras planas e pequenas.  / nº 210: Indicado 
para bateria labial./ nº 211: Indicado para dentes 
anteriores e pré-molares./ nº 212: Indicado para 
caninos e incisivos superiores e inferiores./nº 
212R: Indicado para dentes anteriores do lado 
direito. /nº 212L: Indicado para dentes anteriores 
do lado esquerdo/ nº 212M: Proporciona maior 
afastamento do tecido gengival vestibular dos 
dentes anteriores inferiores e superiores. / nº 
W2A: Indicado para pequenos pré- molares./ nº 
W8A: Indicado para dentes molares e pequenos 
molares parcialmente erupcionados, ou de forma 
irregular. Possui quatro pontos de contato nas 
garras. É também muito utilizado em molares 
decíduos. / nº W56: Grampo sem asa para 
molares pequenos e irregulares. 

125 19022 

Grau de borracha: Grau de borracha: Seu 
formato e flexibilidade permitem homogeneizar 
com maior precisão diversos produtos, 
garantindo um melhor aproveitamento de seus 
cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc./ 
Cuba flexível;/ Desenvolvida em polímero 
especial;/Resistente e maleável;/ Facilita a 
empunhadura, proporcionando ao profissional 
que segure a cuba com firmeza e consiga 
manipular com maior agilidade e segurança os 
materiais, com o/auxilio de uma 
espátula./Capacidade: 350ml. 

Unid. 30   

126 19023 

hidróxido de Cálcio PA           Hidróxido de Cálcio 
PA Indicado como medicação curativa intracanal 
e solução para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a formação 
de dentina reparadora, aumentando sua 
espessura e proporcionando maior proteção ao 
tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a 
formação de dentina esclerosada e reparadora. * 
Protege a polpa contra os estímulos 
termoelétricos. * Protege a polpa da ação de 
agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores; *Os microorganismos não podem 
desenvolver-se em contato direto com o 
Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por 
vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a 
reversão de várias alterações periapicais. * 
Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * 
Pode privar os microorganismos residuais do seu 
suprimento nutritivo prevenindo a penetração do 
exsudatono interior do sistema de canais 
radiculares. * O pH 12,4, altamente alcalino, 
pode favorecer a morte bacteriana. * Alto grau de 
pureza garantida pelos melhores fornecedores 
da matéria prima do mercado e a nossa 
constante avaliação laboratorial do produto. 

FC 2   

127 19024 
Hipoclorito de SÓDIO                 Hipoclorito de 
sódio * Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. 

FC 2   
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Para desinfecção./Frasco com 5 litro. 

128 19025 

Iodofórmio                           Iodofórmio. Provoca 
uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a 
secreção e a exsudação. / Estimula aproliferação 
celular./Tem leve poder antisséptico, porém de 
ação prolongada./ Decompõe-se lentamente à 
temperatura corporal e ativa a fagocitose de 
resíduos irritantes/Intensamente radiopaco./Alto 
grau de pureza garantida pelos melhores 
fornecedores da matéria prima do mercado e a 
nossa constante avaliação laboratorial do 
produto 

FC 5   

129 19026 

Ionômero de vidro vitrbond Pó e liquido.Ionômero 
de vidro vitrbond pó e liquido. *Bom tempo de 
trabalho, é fácil de aplicar e deve ser 
fotopolimerizador por 20segundos;/ liberação 
inicial e continua de flúor;/Redução de cáries e 
restaurações mais duráveis;/Excelente adesão  á 
dentina;/Reduz risco de infiltração e sensibilidade 
pós-operatório;/Radiopaco. 

FC 4   

130 19027 

Ionômero de vidro Auto-Adesivo       Ionômero de 
vidro auto-adesivo *Indicado para fissuras e 
protetor dental; /Cor branca em cápsulas com 
manipulação regular. 

FC 20   

131 19028 

Ionômero de vidro reforçado com resi Ionômero 
de vidro reforçado com resina A3 *Com 
resina,fotopolimerizavel Autopolimerizáve e 
reação ácido-base do ionomero de vidro; 
radiopaco Kit: /1 frasco de pó de 5g /1 liquido de 
2,5,l; /1 primer c/ 2ml / 1 glazer c/ 2ml; /1 colher 
dosadora; /1 bloco de espatululação; /1 und. 
Autopolimerizável/ Tripla presa 
fotopolimerizavel/Embalagem c/ 50 cápsulas 

FC 10   

134 19031 

Jogo de Modeiras Plásticas.         Jogo de 
Modeiras Plásticas. *Indicadas para reproduzir 
moldes de impressão dos dentes,utilizando 
alginatos ou qualquer outro material de 
impressão onde a reprodução detalhada e 
estabilidade dimensional sejam 
importantes;/Produto autoclavável;/Esterilizarão 
em autoclave até 134ºC./Modeiras 
totais,apresentam bordas arredondadas e lisas; 
Canaletas de retenção internas extras e 
perfurações verticais que aumentam a retenção 
do material. /Modeiras (nº 1 a menor  e a nº 8 
maior) 

Kit 2   

135 19032 

Jogo de Modeiras inox               Jogo de 
Modeiras Inox *As perfurações aumentam a 
retenção do material de moldagem./Produzido 
em aluminio./São utilizadas com intuito de 
reproduzir a arcada do paciente utilizando como 
material de moldagem alginatos ou outros 
materiais de impressão./Modeiras perfuradas. 

Kit 4   

136 19033 

Kit  Educativo de Macro  Modelos;    Kit  
Educativo de Macro  Modelos; *Contem macro 
arcada com dentes móveis,macro evolução da 
cárie,macro doença periodontal e 
escovação,acompanhada maleta plástica macro 
/arcada 7,5x9,5 - 32 dentes /Evolução da carie 
6,5x16 alt. /Dorença periodontal 6,5x4,5 alt. 

Cx. 20   
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/Escovão 33cm/Maleta somente na cor azul 

137 19034 
Kit c/ 8 cânulas de Guedel          Kit c/ 8 cânulas 
de Guedel *1 und. 

Cx. 10   

138 19035 

Lâmina de Bisturi                   Lâmina de bisturi  
Nº 12 *Lâminas de bisturi de aço carbono. 
Estéril, através de radiação gama. Uso único./ 
Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de 
pontos em procedimentos cirúrgicos. 

Cx. 10   

139 19036 

Lâmina de Bisturi                   Lâmina de bisturi  
Nº 15 *Lâminas de bisturi de aço carbono. 
Estéril, através de radiação gama. Uso 
único./Utilizadas para corte de pele, tecido e 
retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. 

Cx. 10   

140 19037 

Lâmina de Bisturi                    Lâmina de bisturi 
Nº 15 C *Lâminas de bisturi de aço carbono. 
Estéril, através de radiação gama. Uso único./ 
Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de 
pontos em procedimentos cirúrgicos. 

Cx. 10   

141 19038 

Lamparina Metálica                  Lamparina 
Metálica *Material utilizado por Dentistas e 
Protéticos para a plastificação de cera, placas e 
bastão de godiva, utilizada também para 
aquecimento de instrumental para realização de 
corte de cones de guta percha em tratamentos 
endodônticos. /Material inox. 

Unid. 2   

142 19039 

Lençol de borracha                  Lençol de 
borracha *Indicado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade de 
contaminação./ Embalagem individual asséptica - 
Selada./Sistema de embalagem 
individual./Extraresistente./Agradável aroma de 
menta /Tamanho: 13.5 cm x 13.5 cm./Cor: 
azul./Embalagem: caixas com 26 unidades 
embaladas individualmente. 

Cx. 10   

143 19040 

Limas especiais  25mm  (nº 06, 08 e  Limas 
especiais  25mm  (nº 06, 08 e 10)  * É utilizada 
em preparo químico-cirúrgico dos canais 
radiculares/ É confeccionada em aço inox 18-8 
com fibra reforçada, oferecendo maior resistência 
à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade./ 
Embalagem com 6 unidades. 

Cx. 30   

144 19041 

Limas endondônticas 1ª serie 21mm  Limas 
endondônticas 1ª serie 21mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 10   

145 19042 

Limas endondônticas 2ª serie 21mm Limas 
endondônticas 2ª serie 21mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 10   

146 19043 

Limas endondônticas 2ª serie 25mm  Limas 
endondônticas 2ª serie 25mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico. /Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 

Cx. 10   
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performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

147 19044 

Limas endondônticas 1ª serie 31mm    Limas 
endondônticas 1ª serie 31mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 20   

148 19045 

Limas endondônticas 2ª serie 31mm    Limas 
endondônticas 2ª serie 31mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 10   

149 19046 

Lima p/ osso                        Lima p/ osso 
*Utilizada para remodelar o osso. /18cm  
/Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 
420. 

Cx. 20   

150 19047 

Lixa Soff-Lex discos            Lixa Soff-Lex discos 
*Os discos da série azul são indicados para 
superfícies vestibular e lingual, oclusais 
selecionadas e bordas incisais. Discos de 
granulação grossa ou média para remoção de 
excessos. Granulação média para contorno e 
fina para acabamento. Granulação superfina 
para obtenção de um excelente polimento. *O 
material do costado é em poliéster, sendo assim 
mais flexível. Série azul. Disponível em 4 
granulações: grossa, média, fina e superfina. 
Possui centro metálico (mandril de encaixe). Os 
discos são descartáveis. ½ pol. = 13 mm 3/8 pol. 
= 9 mm. *Disponível em 4 granulações: grossa, 
média, fina e superfina; Eficaz: diferentes 
granulações utilizadas na seqüência correta 
resultam em uma excelente lisura de superfície e 
consequentemente em restaurações muito 
estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o 
encaixe do mandril, que é específico para o 
sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; 
Fácil identificação: cores que facilitam a 
seqüência de utilização. 

Cx. 10   

151 19048 

Luvas  de látex com amido PP        Luvas  de 
látex com amido PP *Indicada para proteção das 
mãos contra agentes biológicos em atividades 
odontológicas,/ Compostas de látex 100% 
natural;/ Não estéril;/ Ambidestras;/ Lubrificadas 
com pó bioabsorvível. 

Unid. 10   

152 19049 

Ponta  p/acabamento de prótese:     Ponta  
p/acabamento de prótese: *Indicado para acrílico 
/Produto muito concentrado, soltando pouco 
material durante o uso e tendo uma durabilidade 
maior./Grossa cinza - de granulométria grossa p/ 
desgaste de resinas acrílicas; /Média Verde - de 
granulométria média p/ remoção de riscos e pr 
polimento em resinas acrílicas; /Fina Amarela - 
de granulométria fina e alta brilho em resinas 
acrílicas;/Extra Marrom -  de granulometria extra 
grossa p/ desgastes grosso em resina acrílica; 
/Dimensões 6mmx16mm -20.000RPM; 

Cx. 1.000   
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/Dimensões G: 10mmx20mm -12.000RPM 

153 19050 
Luvas descartáveis de plastico Luvas 
descartáveis de pastico *Indicada p/ proteção 
contra agentes químicos. 

Unid. 5   

154 19051 

Lupa:                               Lupa: *Indicado para 
procedimentos gerais que necessitam um 
excelente desempenho visual. * Possui 4 lentes 
de resina acrílica de excelente qualidade ótica. * 
Distância focal das lentes: 1x6/2,0x/2,5x/3,5x * 
As lentes podem ser inseridas e removidas 
facilmente, possibilitando uma maior variedade 
de opções dependendo da atividade que 
pretenda desempenhar. * A lâmpada funciona 
com 3 baterias inclusas, possui botão 
liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, 
permite que suas mãos fiquem livre durante o 
uso. * Acompanha estojo para guardar as lentes. 
* Possui 5 lentes de resina acrílica de excelente 
qualidade ótica. * Distância focal das lentes: 1.0 
X (250 a 350mm) 1.5 X (200 a 300mm) 2.0 X 
(175 a 275mm) 2.5 X (150 a 250mm) 3.5 X (80 a 
120mm) * As lentes podem ser inseridas e 
removidas facilmente, possibilitando uma maior 
variedade de opções dependendo da atividade 
que pretenda desempenhar. * A lâmpada 
funciona com 3 baterias inclusas, possui botão 
liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, 
permite que suas mãos fiquem livre durante o 
uso. * Acompanha 04 lentes de aumento com 
estojo para guardar.. 

Unid. 100   

155 19052 

Mascara tripla ação.                 Mascara tripla 
ação. *Indicada para proteção contra respingos 
de saliva e contaminação bacteriana durante 
procedimentos odontológicos * Eficiência em 
filtragem bacteriana superior a 96%, são 
hipoalergênicas, têm excelente acabamento, 
além de ajuste anatômico perfeito sobre a face 
por conta do clip nasal. * Confeccionada em três 
camadas de p.p (tecido-não-tecido). * Com 
Elástico. Embalagem com 50 unidades 

Unid. 30   

156 19053 

Matrizes individuais unimatrix:     Matrizes 
individuais unimatrix: Indicado para restaurações 
classe II, permitindo o restabelecimento da 
anatomia dental e a obtenção de pontos de 
contato. *Facilidade na reconstrução do ponto de 
contato, obtenção de uma anatomia natural 
devido a convexidade das matrizes. * Sistema de 
uso rápido e fácil, podendo ser usado com ou 
sem o grampo Unimatrix. * Maior conforto para o 
paciente. * Espessura das matrizes de 0,05mm. * 
Tamanhos: pequeno, médio e grande. * 
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz 
solar. * Método de esterilização: As matrizes são 
de uso único. * Recomenda-se que a utilização 
das matrizes seja sempre acompanhada de 
isolamento absoluto do campo operatório, uma 
vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou 
aspirados acidentalmente. * Embalagem com 25 
unidades sortidas. Grátis: 15 matrizes + 15 
cunhas elásticas + 1 Grampo + 4 protetores. 

Cx. 30   
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157 19054 

Matriz de aço 5mm                   Matriz de aço 
5mm *Confeccionada em aço inoxidável; Bordas 
não machucam o paciente; Flexível – Promove 
contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a 
restauração. Substitui uma ou mais paredes 
durante o processo de restauração. Embalagem 
com 50cm 

Unid. 50   

158 19055 

Matriz de aço 7mm Matriz de aço 7mm 
*Confeccionada em aço inoxidável; Bordas não 
machucam o paciente; Flexível – Promove 
contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a 
restauração. Substitui uma ou mais paredes 
durante o processo de restauração. Embalagem 
com 50cm 

Unid. 100   

159 19056 

Microbrush FF.                      Microbrush FF. 
Indicado para aplicação de adesivos e soluções 
em procedimentos de restauração, cimentação, 
selamento e remoção de excessos./ 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º./ 
Cores vivas, contraste para melhor visualização 
e diferenciação./ Pontas em fibras não 
absorventes e resistentes à abrasão.  
Embalagem com 100 unidades./Fino (1,5 mm) ou 
Regular (2,0mm). 

Unid. 10   

160 19057 

NEGATOSCOPIO                        
NEGATOSCOPIO Panorâmico, com design ultra 
slim de aprox 7 mm de espessura. Sistema de 
iluminação por LED Especificações técnicas 
aproximadas: Material: Acrílico; Área visível: 254 
x 144 mm (C x A) Dimensão do produto: 290 x 
180 x 7 mm (C x A x L) Alimentação: 127/220 
VAC (bivolt automático) Iluminância: De até 
6000lux, sem área de sombra. Frequência: 50/60 
Hz, Consumo: 12W 

Unid. 15   

161 19058 

Óleo lubrificante spray p/ ALTA rota ÓLEO 
LUBRIFICANTE Óleo mineral atóxico de baixa 
viscosidade e extrema pureza, atóxico, adequado 
para lubrificação e limpeza interna de canetas de 
alta rotação, micromotores, contra-ângulo e peça 
reta; contém em sua composição óleo mineral 
branco grau medicinal com ação bactericida e 
com ação de detergente; produto ecológico; 
embalagem: 200ml 

Unid. 20   

162 19059 

Óculos p/ proteção transparente: Óculos p/ 
proteção transparente: *Indicado para proteção 
dos olhos do usuário contra impactos e 
resinas;/Óculos de segurança, modelo Ultraspec 
2000./ Modelo com lente única de policarbonato 
e amplo campo de visão, hastes (tipo espátula) 
com o comprimento ajustável e proteção lateral 
reforçada./Óculos com aproximadamente 44 
gramas (1,5 oz), lente de 2 mm (0,079) e 158 
mm (6,2) de largura média./ O visor incolor filtra 
99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da 
transmissão de Luz Visível) 90%./ Possui 
tratamento Uvextreme®AF (anti-embaçante). 

Unid. 10   

163 19060 

Óculos p/ proteção laranja:          Óculos p/ 
proteção laranja: *Indicado para proteção dos 
olhos do usuário contra impactos e resinas/ 
Óculos de segurança./ Constituído de armação e 
visor confeccionado em uma única peça de 

Unid. 2   
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policarbonato laranja./ O visor cinza filtra 99,9 % 
todos raios ultravioleta. VLT (Índice da 
transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de 
luz azul./ As hastes, tipo espátula, são 
compostas de duas peças: uma peça é 
confeccionada do mesmo material da armação e 
dotada de proteção lateral com sistema de 
ventilação indireta composto de três fendas e 
outra peça confeccionada de material plástico 
preto que se encaixa na primeira e permite a 
regulagem do tamanho em três estágios ou uma 
peça confeccionada do mesmo material da 
armação e dotada de proteção lateral com 
sistema de ventilação direta composta de nove 
orifícios. As haste ssão fixadas à armação 
através de pinos plásticos./ Possui tratamento 
Uvextreme®AF (anti-embaçante). 

164 19061 

Pasta de callen                     Pasta de callen 
*Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio 
radiopaca, indicada para o tratamento dos canais 
radiculares. Apresenta consistência uniforme e 
cremosa que lhe permite escoamento até o ápice 
e impede a rápida reabsorção de cálcio. 
Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, 
Calen é indicada como curativo de demora entre 
seções clínicas, como curativo expectante como 
tampão apical e na prevenção das absorções 
cervicais. 

Unid. 2   

165 19062 

Pasta de callen PMCC                Pasta de callen 
PMCC *Calen é uma pasta à base de hidróxido 
de cálcio paramonoclofenol conforado p/ uso 
endo pasta usada como curativo de domora em 
endontotia.Callen  é uma pasta a base de 
hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para 
tratamento dos canais radiculares. Apresenta 
consistência uniforme e cremosa que lhe permite 
escoamento até o ápice e impede a rápida 
reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato,  /Calen é indicada como 
curativo de demora entre seções clínicas, como 
curativo expectante como curativo expectante 
como tampão apical e na prevenção das 
absorções cervicais. 

Unid. 2   

166 19063 

papel Carbono                      Papel Carbono 
*Utilizado para marcação de pontos oclusais,/ 
Super fino para maior precisão./ Não 
desencadea reflexos mandibulares que podem 
distorcer a mordida./ Produz marcas fáceis de 
interpretar./ Reproduz cópia extremamente fiel e 
não borra. 

Unid. 30   

167 19064 

placa de vidro lisa                  Placa de vidro lisa * 
Indicado para manipulação de cimentos e 
pastas../ Placa de vidro retangular./ Placa Lisa./ 
Tamanho: 10cmx6mm. 

Unid. 10   

168 19065 
plastico p/ radiografia             Plastico p/ 
radiografia *Peri apicais 

Unid. 10   

169 19066 

- Pasta p/ acabamento (poli I e poli I e poli II 
Pasta p/ acabamento (poli I e poli II) Pasta 
profilática *Consistência adequada, não escorre 
para cavidade bucal. /Utilizada com escovas de 
robinson ou com taças de borracha, /Utilizada 

Unid. 10   
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como pasta de polimento incial, /Usada em 
adultos e crianças /Sabores menta e tutti fruti. 

171 19068 

Prendedor de Babador                Prendedor de 
babador *Utilizado para prender babadores e 
guardanapos no paciente./ Excelente travamento 
dos prendedores./ Fixam até os mais finos 
babadores./ Formato fio de silicone 
(Autoclavável) e espiral (Esterilização Química). 
Embalagem com 1 unidade. 

Unid. 5   

172 19069 

pedra pônes extra fina               Pedra pônes 
extra fina *Abrasivo e empregado na límpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, 
amálgama e resina acrílica/ Massa porosa 
acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao 
ar, inodora e insipida./Embalagem com 100g. 

Unid. 5   

173 19070 

pedra de afiar                      Pedra de afiar *Com 
granulação fina,indicada p/ afiação de 
instrumentos sem fio./Pedra de Arkansas com 
granulação fina, indicada para afiação de 
instrumentos sem fio. 

Unid. 10   

174 19071 

Perfurador de lenço de borracha     Perfurador de 
lenço de borracha  Indicado para lençol de 
borracha/ Totalmente autoclavável. /Produzido 
em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade 

Unid. 5   

175 19072 
Periodomo Duolo                     Periodomo Duolo 
*Utilizado para extração atraumática / Aço Inox. / 
Autoclavável./ Duplo. 

Unid. 5   

176 19073 

Pinça Clinica                       Pinça Clinica 
*Indicado para pinça clínica para uso geral no 
consultório./ Fabricado em aço inox./ 
Autoclavável. 

Unid. 10   

177 19074 

Pinça Hemostática            Pinça Hemostática 
*Indicado para promover a hemostasia através 
da compressão de vasos sanguíneos e para 
remover pequenas pontas e capturar objetos 
soltos./Aço Immunity./Autoclavável 

Unid. 15   

178 19075 
Pinça porta Grampos                 Pinça porta 
grampos * Fabricado em aço inox.  / 
Autoclavável. 

Unid. 10   

179 19076 

Pinça Dietrich                      Pinça Dietrich 
*Indicado para auxiliar no manuseio de objetos 
tais como: gaze, algodão, fios etc./Aço inox./ 
Autoclavável. 

Unid. 10   

180 19077 

Pinça Backaus                        Pinça Backaus 
*Indicado para fixação de Campos Cirúrgicos./ 
Conhecida como porta-campo./ Extremidades 
agudas e desencontradas./ 13cm./ Aço 
Inox./Autoclavável. 

Unid. 10   

181 19078 

Pino de fibra de vidro              Pino de fibra de 
vidro *Para apoio de restaurações e coroas 
protéticas/  Alta radiopacidade/ Brocas 
padronizadas com ponta inativa /Alta 
concentração de fibras   / Fibra de vidro especial 
/ Dupla conicidade/Módulo de elasticidade 
próximo ao da dentina/ Cursor delimitador   /Uso 
direto (pré-fabricado) /Fibras longitudinais   
/Versatilidade de tamanhos    /Excelente 
identificação radiográfica  /Calibração precisa 
dos pinos com a broca do Kit;  /Estreita linha de 
cimentação/Maior resistência mecânica/ Alta 
transmissão de luz   / Melhor adaptação ao 

Unid. 10   
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conduto/ Baixo risco de fratura radicular /Ajuste 
do corte e identificação da numeração do 
pino/Economia de tempo clínico e custos 
laboratoriais/Facilidade de remoção /Adaptação à 
maior parte dos casos clínicos 

182 19079 

Pinça p/ Carbono tipo muller         Pinça p/ 
carbono tipo muller *Indicado para segurar o 
carbono no teste de oclusão./ Aço inoxidável. / 
Autoclavável. 

Unid. 5   

183 19080 

Pinça Goiva                         Pinça Goiva *Usada 
para aparar e recontornar o osso alveolar e 
remoção mais grosseira de tecido. / Bicos 
pequenos para uso em áreas de acesso limitado, 
para cortar tecido fibroso ou pequenas espículas 
ósseas. / Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, 
durabilidade e eficiência na realização de 
procedimentos odontológicos. 

Unid. 10   

184 19081 

Pontas abrasivas:                   Pontas abrasivas: 
*Excelentes para contorno, acabamento e 
polimento. /Forma de taça/ Material sem Látex./ 
Autoclavável./ Os polidores são de silicone, 
impregnados com carbeto de silício e partículas 
de óxido de alumínio para o acabamento e 
polimento de restaurações em resina composta.  
/Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo. 

Unid. 10   

185 19082 

Ponta ULTRASSOM PERIO SUB para 
APARElho proROFILAXIA PONTA ULTRASSOM 
PERIO SUB PARA APARELHO PROFILAXIA 
Confeccionada e usinada em aço de liga 
especial, protegida contra oxidação, com dureza, 
design e massa que proporcionam um trabalho 
em alta freqüência; canal interno para 
refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa 
de diâmetro e comprimento para transdutor da 
marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de 
tártaro subgengival profundo, em bifurcações e 
em remoção de pinos, cimentos, etc. 

Unid. 10   

186 19083 

PONTA ULTRASSOM PERIO SUPRA PARA 
APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM 
PERIO SUPRA PARA APARELHO PROFILAXIA 
Confeccionada e usinada em aço de liga 
especial, protegida contra oxidação, com dureza, 
design e massa que proporcionam um trabalho 
em alta freqüência; canal interno para 
refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa 
de diâmetro e comprimento para transdutor da 
marca Dabi Atlante. Indicado para remoção  de 
tártaro em todas as superfícies dos dentes, 
sendo mais indicado para os dentes posteriores 
e todos os ângulos axiais. 

Unid. 20   

187 19084 

PONTA ULTRASSOM PERIO E PARA 
APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM 
PERIO E PARA APARELHO PROFILAXIA 
Confeccionada e usinada em aço de liga 
especial, protegida contra oxidação, com dureza, 
design e massa que proporcionam um trabalho 
em alta freqüência; canal interno para 
refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa 
de diâmetro e comprimento para transdutor da 
marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de 
cálculos supra gengivais nas faces vestibulares, 

Unid. 5   
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linguais ou cervicais dos dentes anteriores. 

188 19085 
Ponta de borracha                   Ponta de Borracha 
*Indicada p/ acabamento e polimento de 
amalgoma 

Unid. 20   

189 19086 
porta Matriz Porta Matriz *Utilizado para 
matrizes/ Material em aço inox. 

Unid. 10   

190 19087 

Posiconador RX Adulto               Posiconador RX 
adulto *Indicado para auxiliar na orientação da 
angulação do aparelho de Raios-X odontológico, 
resultando em imagens radiográficas 
padronizadas e nítidas./Produto Autoclavável  em 
até 121°C. 

Unid. 10   

191 19088 

Pote dappen de silicone             /Pote dappen de 
silicone *Indicado para manipulação de materiais 
odontológicos./Esterilizável em autoclave. 
Antiaderente./ Produzido em silicone 
inquebrável./ Não reage com flúor ou 
medicamentos./Garantia de biossegurança/ Pode 
ser utilizado com resinas acrílicas./ Não deforma. 
/Economia para o dentista./ Para quantidades 
maiores ou menores de produto. 

Unid. 20   

192 19089 

Pote de dappen vidro                 Pote de dappen 
vidro *Utilizado para manipulação de produtos 
odontológicos./ Possui duas cavidades para as 
manipulações;/ Fácil remoção dos materiais 
manipulados; /Autoclavável: até 137ºC;/  
Medidas: - Altura 2,5 cm; - Concavidade superior 
2,5 cm - capacidade máxima 3ml; - Concavidade 
inferior 2 cm – capacidade máxima 2ml;/ Cores 
sortidas sem opção de escolha. 

Unid. 10   

193 19091 

Recipiente de descarte de revelador e fixador 
filme radiográfico. Recipiente de descarte de 
revelador e fixador filme radiográfico. *Indicado 
para revelação de radiografias. * Formato de Y. * 
Tampa com dobradiça. * Economia sustentável. * 
Cores identificadoras do potes: Azul: Água. 
laranja: Revelador.Verde: Fixador. * Formato 
com paredes próximas. * O interior do recipiente 
comporta até 4 radiografias simultâneas. * 75% 
de economia no processo de revelação 
radiografica. * Aumenta o tempo de vida dos 
líquidos de revelação. * Reduz o volume de 
descarte de líquido químico ao ambiente. * Evita 
troca de potes dos liquidos fixador, revelador e 
água . * Não é necessário ficar segurando o filme 
no processo de revelação e fixação 

Unid. 5   

194 19092 
revelador                           Revelador *Indicado 
para revelação da imagem do exame na película 
de filme./Embalagem com 475ml. 

Unid. 2   

195 19094 
Refil Selante:                     Refil selante: *Branco 
opaco /Kit contendo 1 seringa de selador /2g e 3 
pontas aplicadoras descartáveis. 

Unid. 10   

196 19095 

resina A1D                         Resina AD1 * Resina 
fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as 
partículas com tamanho inferior a 100 
nanometros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, 
UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 
partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 

Unid. 20   
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78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume em 
volume e 72,5% em peso nas cores 
Translúcidas. 

197 19096 

resina A2B                          Resina A2B * Resina 
fotopolimerizável./ Radiopaca./ Todas as 
partículas com tamanho inferior a 100 
nanometros. / Matriz orgânica de Bis-GMA, 
UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 
partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica./ 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 
78,5% em peso. / Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume em 
volume e 72,5% em peso nas cores 
Translúcidas. 

Unid. 20   

198 19097 

resina A1B                          Resina A1B * Resina 
fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as 
partículas com tamanho inferior a 100 
nanometros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, 
UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 
partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 
78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% 
em peso nas cores Translúcidas. 

Unid. 20   

199 19098 

resina BE Resina B3 * Resina fotopolimerizável. * 
Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho 
inferior a 100 nanometros. * Matriz orgânica de 
Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-
EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 
78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% 
em peso nas cores Translúcidas. 

Unid. 10   

200 19099 

resina A4                            Resina A4 *Indicada 
p/ restaurações diretas em dentes anteriores 
/Resina composta direta micro-particulada 
fotopolimerizavel 

Unid. 1   

201 19100 

resina microparticula B1            Resina 
microparticula B1 *Indicada p/ restaurações 
diretas em dentes anteriores /Resina composta 
direta micro-particulada fotopolimerizavel 

Unid. 30   

202 19101 

resina Flow                         Resina Flow 
*Tixotropia: escoa somente sob pressão, o que 
facilita a inserção na cavidade;/A melhor 
retenção de brilho e a menor contração de 
polimerização dos restauradores fluidos do 
mercado;/Baixa contração de polimerização e 
baixo desgaste do material /Maior fluorescência 
2. 

Unid. 30   

205 19104 

Seringa Carpule                     Seringa Carpule 
Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa 
de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação 
de anestesia dentária. A seringa carpule com 
refluxo evita a injeção acidental de anestésico 
num vaso sanguíneo./ Nas cores: Azul e Rosa./ 
Composição: aço inoxidável. / Evita o risco de 
injeção intra vascular./ Fácil manuseio. /Não 

Unid. 6   
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requer mudanças nas técnicas usuais de injeção. 
/ Projetada para qualquer tubete padronizado de 
anestésico./ Seguro dispositivo refluxo - pino de 
pressão ao invés de arpão ou rabo de porco, que 
provocam deformação do pistão de borracha do 
tubete, causando extravasamento e ou 
acidentes. . 

206 19105 

SELADORA                            SELADORA 
Termo-seladora eletrônica, de papel grau 
cirúrgico/nylon ou rolos nylon/bilaminado; 
estrutura em aço com revestimento em 
poliestireno moldado a vácuo, largura de 371 
mm, comprimento de 230 mm e altura de 98 mm; 
consumo de 70 VA. Peso 2,5 Kg; suporte para 
rolo de papel; barra de selagem com 300 mm de 
comprimento e 13 mm de largura de selagem; 
guilhotina cortadora de papel; temperatura de 
selagem controlada; acabamento liso na cor 
branco. Chave geral liga/desliga e fusível de 
proteção. Voltagem de alimentação 127/220V 
multitensão - 60 Hz. 

Unid. 1   

207 19106 
Seringa p/ callen                    Seringa p/ Callen 
*Indicada para aplicação do cimento na cavidade 
dentária. 

Unid. 1   

209 19108 

Selante Ionomérico               Selante Ionomérico 
*Indicado para tratamento de hipersensibilidade 
de raízes expostas, selante de fóssulas e 
fissuras;Estimula a remineralização de mancha 
branca, proteção contra cárie ao redor de 
bráquetes ortodônticos./ Não necessita de pré-
tratamento quando aplicado em raízes expostas./ 
Proteção sob área aplicada em área adjacente. / 
Produto imperceptível quando aplicado, 
conferindo aspecto natural. / Permanece por 6 
meses ou mais na região aplicada. 

Unid. 10   

210 19109 

Sonda milimetrada periodontal PCP 15 Sonda 
milimetrada periodontal PCP 15 *Indicado para 
procedimentos de sondagem de bolsas 
periodontais/ Aço Immunity./Autoclavável. ./Seu 
desing proporciona boa empunhadura facilitando 
a sondagem de profundidade./Possui marcação 
a laser que não se desgasta. 

Unid. 10   

211 19110 

Sonda exploradora Clinica PQWPR.W3 Sonda 
exploradora clinica PQWPR.W3 *Indicado para 
procedimentos de sondagem de bolsas 
periodontais/ Aço Immunity./ Autoclavável. ./ Seu 
desing proporciona boa empunhadura facilitando 
a sondagem de profundidade./ Possui marcação 
a laser que não se desgasta 

Unid. 10   

212 19111 

Sindesmotomo Sindesmotomo *É utilizado em 
procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado 
para afastamento gengival./ Produzido em Aço 
Inoxidável. / Maior durabilidade e resistência ao 
instrumental. 

Unid. 40   

213 19112 

Solução bucal de gluconato  de clorexidina 2% 
Solução bucal de gluconato  de clorexidina 2% 
*Indicado como bactericida na limpeza e 
desinfecção de preparos cavitários antes da 
cimentação temporário ou permanente de 
coroas, inlays etc. *Na irrigação de bolsas 
periodontais em implantes para conferir ação 

Unid. 5   
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anti-séptica aos cimentos cirúrgicos, em 
pacientes com deficiência ou limitações físicas 
ou mentais e em pacientes geriátricos com 
numerosas e/ou extensas exposições de rais. *A 
clorexidina é um agente anti bacteriano,a limpeza 
de preparos com clorexidina 2% previne contra a 
presença de bactérias nos canalículos 
dentários,responsáveis pela sensibilidade e 
pulpite.Por sua ação anti-bacteriana prolongada 
sobre a placa dental *É indicada na prevenção 
terapêutica das infecções da cavidade bucal. 
Embalagem de 2l 

214 19113 

Spray refrigerante de temperatura 50º Spray 
refrigerante de temperatura 50º * É ideal para o 
teste de vitalidade. *É indicado para 
congelamento de pellets e rolos de algodão e 
esfriar materiais de impressão com tubo de 
aplicação p/maior presiçao inodoro e atóxico sem 
CFC. 

Unid. 2   

215 19114 

Sugador descártavel                 Sugador 
descártavel *Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos./ 
Transparente com ponteiras coloridas/ Tubo e 
ponteira atóxicos;/ Arame em aço especial; 
/Desenvolvido para fixação imediata na posição 
desejada pelo profissional; Embalagem com 40 
unidades. 

Pct. 60   

216 19115 

Sugador descartável cirúrgico       Sugador 
descartável cirúrgico *Utilizado em cirurgias intra-
orais para sucção de sangue e demais fluidos./ 
Possui três diâmetros de pontas, que permitem 
sugar em várias situações cirúrgicas./ Sugador 
embalado individualmente, estéril, descartável e 
atóxico./ Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido. / Diâmetro do 
tubo: 5mm./ Ponteiras e porta-filtro 
confeccionado em polietileno de alta densidade./ 
Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. 
/Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiras. 
(40 unidades de 2,5mm e 40 unidades de 
3,0mm). 

Unid. 40   

217 19116 
Taça de borracha                    Taça de borracha 
*Taça de borracha para contra-ângulo 

Unid. 20   

218 19117 

Teste Biológico                     Testa Biológico 
*Sensível a Geobacillus stearothermophilus 
10^5; / O Clean-Test é facil de usar e não 
necessita de análise ou teste sofisticado em 
laboratório; / Deve ser armazenado em 
temperatura controlada, longe de esterilizantes. 
Não dessecar./ Embalagem com 10 unidades. 

Unid. 4   

219 19118 
Teste bawier dick                   Teste bawier dick 
*Indicado para realizar a monetarização dos 
ciclos de esterilização a vapor. 

Unid. 100   

220 19119 

Tesoura Íris 11,5       Tesoura Íris 11,5 *O 
produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos 
em geral, proporcionando ao cirurgião maior 
segurança e facilidades na hora de cortar fios 
cirúrgicos, tecidos moles, etc., usados segundo 
astécnicas cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço 
inox./ Autoclavável. 

Unid. 10   
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221 19120 

Tesoura Dean Serrilha 17cm         Tesoura Dean 
Serrilha 17cm *O produto é utilizado em 
procedimentos cirúrgicos em geral, 
proporcionando ao cirurgião maior segurança e 
facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, 
tecidos moles, etc., usados segundo as técnicas 
cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço inox./ 
Autoclavável. 

Unid. 10   

222 19121 

Tesoura Goldman Fox Curva          Tesoura 
Goldman Fox Curva *Uso cirúrgico geral em uma 
das áreas de corte tem uma serrilha que melhora 
seu corte./ Aço inox./ Autoclavável 

Unid. 40   

223 19122 

Tira de poliéster                 Tira de poliéster 
*Utilizadas em isolamento de restaurações 
interproximais com resina composta; /Utilizada 
para remover o excesso de resina permitindo 
uma conformação anatômica correta./Tira 
transparente. 

Unid. 60   

224 19123 

Tira de aço.                    Tira de aço. 
*Combinação de uma tira muito elástica e de 
suporte extremamente estável dimensionalmente 
de aço;/ Uma superfície revestida de abrasivos 
de alta resistência ,garantindo um manuseio 
confortável e um melhor desgaste. 

Unid. 20   

225 19124 
Tira de borracha para afastamento.  Tira de 
borracha para afastamento. *Indicado para 
afastar dentes. 

Unid. 20   

226 19132 

Verniz de Fluoreto de SÓDIO Verniz de fluoreto 
de sódio *Indicado como camada protetora para 
tratar dentes hipersensíveis, dentina exposta, 
sensibilidade da superfície radicular e prevenir 
contra a cárie dentária. / Verniz com Fluoreto de 
Sodio a 5% - Um verniz de flúor muito mais 
eficiente e confortável, uma fina camada de 
Clinpro™ White Varnish pode ser aplicada no 
esmalte e dentina em questão de segundos;/ 
Maior proteção: exclusiva tecnologia TCP;/ Alto 
conteúdo de flúor: 22.600 ppm de flúor;/ 
Aplicação fácil em segundos;/ Maior efetividade: 
escoa para as áreas interproximais de difícil 
acesso;/ Alívio da hipersensibilidade;/ Invisível 
quando aplicado ao dente;/ Cor branca: mimetiza 
a cor do dente;/ Higiênico e prático: em unidose 
de 0,5 ml;/ Não precisa secar ou umedecer 
previamente à aplicação;/ Adere rapidamente à 
superfície do dente na presença de saliva;/ 
Contém xilitol;/ Sabor agradável de melão./ 
Rendimento: 1 sachê undidade por aplicação. 

Unid. 40   

228 19127 

Touca descartável                Touca descartável 
*Sanfonada e com elástico./ Gramatura 10./ Cor 
Branca. / Produzidas a partir de 
polipropileno/tecido não tecido (TNT)/ Fabricada 
utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. / 
Tamanho: 45 x 52 cm. / Descartáveis, individuais 
e de uso único./ Embalagem com 100 unidades. 

Unid. 30   

229 19128 

Ticresol           Ticresol *Antisséptico e 
desinfetante usado como curativo de demora em 
casos de necrose pulpar, que alia as propriedade 
do Formaldeído com o Cresol. Possui potente 
ação bactericida./ Material para desinfecção de 
canal radicular./ O produto é um antisséptico, 

Unid. 5   
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desinfetante para canais radiculares, que alia as 
propriedades do formaldeído com orto-Cresol./ 
Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia 
máxima do produto. Frasco com 10ml. 

230 19129 

Verniz cavitário                  Verniz cavitário 
*Indicado para reduzir a infiltração marginal ao 
redor da maioria dos materiais restauradores, 
especialmente das restaurações de amálgama./ 
Solução de verniz cavitário, atua como uma 
barreira contra os agentes químicos presentes 
nos materiais restauradores. /Diminuição da 
sensibilidade pós-operatório. /É usado no 
tratamento do choque galvânico. 

Unid. 10   

231 19130 

Vaselina em Pasta                Vaselina em pasta 
*Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. 
Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos 
bucais. 

Unid. 5   

232 19131 

Vaselina liquida                     Vaselina liquida *É 
indicado como emoliente da pele, remoção de 
crostas e pomadas, pastas e outros produtos 
previamente utilizados na pele, lubrificante puro 
ou como base de preparações farmacêuticas e 
cosméticas. 

Unid. 5   

233 19018 Gengivotomo Kirkland 15-16 Unid. 10   

234 17244 POLIDOR ENHANCE Unid. 20   

235 19219 
Separador de borracha Ortodôntico Separador 
de borracha ortodôntico/ Anel de borracha 
utilizado para afastamento entre dentes 

Unid. 10   

236 19724 

Cadeira Odontológica Completa com as 
seguintes especificações técnicas: 
 

• Cadeira odontológica eletromecânica com 
formato anatômico; circuito elétrico inteligente 
para o início e final de trabalho, o que facilita a 
movimentação com ganho de tempo. 

• Base com pequena dimensão que permite 
aproximação do CD/ASB ao campo 
operatório, reduzindo riscos de escoliose e 
hérnia de disco; fabricada em estrutura 
metálica cortada a laser e soldada com robô 
proporcionando uma solda mais homogenia; 
parte inferior com debrum de borracha, 
oferece equilíbrio estrutural ao conjunto 
possibilitando total estabilidade, sem 
necessidade de fixação ao piso. 

• Sistema tipo pantográfico de elevação 
confeccionado em ferro fundido e chapa de aço 
dobrado, oferece maior resistência, capacidade 
de elevação de até 175 kg. 

• Movimentos silenciosos e suaves do assento 
e encosto acionados por dois motoredutores 
elétricos, isentos de óleo; potência consumida 
237 VA. 

• Articulação central única entre assento e 
encosto confeccionada em ferro fundido modular 
com acabamento pintado, evita acúmulo de 
resíduos, facilita a limpeza e desinfecção. 

• Comando de pé fixo e integrado na base da 
cadeira, de fácil acesso pelo CD, tornando a 

Unid. 1   
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operação biossegura e exigindo menor esforço; 
com os movimentos de subida e descida do 
assento e encosto; volta a zero sincronizado, 
que agiliza o retorno do paciente à posição 
inicial; liga e desliga do refletor com quatro 
intensidades de luz programáveis, três 
posições de trabalho programáveis pelo 
profissional com movimentos automáticos e 
sincronizados de elevação e inclinação, 
reguláveis conforme o biótipo do CD; 
interrupção dos movimentos automáticos 
com um simples toque em qualquer 
comando. 

• Estruturas do  assento  e  encosto  fabricadas 
em  vergalhões e  chapas de  aço  dobrado 
proporcionam maior leveza, robustez e 
resistência estrutural ao conjunto; encosto 
revestido em poliestireno de alto impacto 
proporciona melhor acabamento e maior 
durabilidade; a pequena espessura do encosto 
permite ao CD/ASB melhor e mais cômoda 
aproximação ao campo operatório; Capas de 
acabamento do encosto, na mesma cor do 
estofamento propiciam um melhor detalhe ao 
produto. 

• Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e 
com banho químico de zinco; pintadas com 
tinta eletrostática, lisa e de alto brilho, 
proporciona melhor acabamento e proteção 
efetiva contra contaminação e corrosão; capas 
de poliestireno e ABS, de cantos 
arredondados e proteção 
anti-UV. 

• Braço esquerdo fixo e o da direita com 
abertura lateral confeccionados na cor cinza, 
em 
integral skin, material resistente a riscos de 
superfície e a desinfecção. 

• Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 
390 mm acima do piso facilita a entrada e a 
saída do paciente e possibilita procedimentos em 
dentes posteriores da maxila. 

• Estofamento envolvente e anatômico com 
comprimento de 1870 mm e largura máxima 
do encosto de 650 mm, construído com 
espuma especial de poliuretano com densidade 
progressiva, moldado com perfil de PVC 
flexível com forro extra em malha PA; com 
densidade confortável e apoio lombar, oferece 
maior conforto ao paciente em sessões de longa 
duração; totalmente sem costura ou emendas de 
fácil limpeza e desinfecção; capa protetora para 
os pés removível e lavável, permitindo uma 
limpeza eficaz, cores suaves dão melhor 
integração com outros componentes do 
consultório. 

• Encosto de cabeça com formas e espessuras 
reduzidas; movimento longitudinal, bi- 
articulado, ajustável para o maior conforto do 
paciente, e antero-posterior ajustáveis através 
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de 
manípulos, permitem atendimento a pacientes 
especiais, cadeirantes e odontopediatria. 

• Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente 
contínua e cabos planos de alta flexibilidade e 
isolação elétrica, com ligações feitas através 
de conectores rápidos que não necessitam de 
soldas, pois autoperfuram o chicote e são 
firmemente fixados, evitando desacoplamentos 
acidentais ou eventuais maus contatos. 

• Sistema interno de canaletas para passagem 
das mangueiras, proporciona maior 
biossegurança ao consultório. 

• Fusíveis de proteção de rede de 10A ou 5A, 
segurança no sistema elétrico da cadeira contra 
oscilações de tensões e corrente. 

• Pontos de alimentação e ligação do equipo e 
da unidade auxiliar localizados sob a tampa 
frontal da cadeira; chave geral 
energiza/desenergiza todo o conjunto; o 
estado energizado é indicado pelo LED interno 
que fica aceso na própria chave geral. 

• Transformador com seleção de entrada para 
110/127/220V, baixa voltagem na saída - 12 
volts, proporciona tensão adequada para a 
lâmpada do refletor, aumentando a sua vida útil, 
pois evita 
a queima frequente por oscilação de voltagem. 
 

• Equipo odontológico acoplado à cadeira, 
ocupa menos espaço; braço articulado com 
formato redondo, mobilidade horizontal e 
vertical até 50 cm, com travamento 
pneumático tipo arm lock que, com um simples 
toque, permite movimentar ou fixar o equipo na 
posição desejada, sem necessidade do 
profissional sair da posição de trabalho. 

• Corpo giratório no braço do equipo com 
sistema de ajuste de nível, confeccionado em 
poliestireno com 3 mm de espessura, 
resistente a impactos; sem cantos vivos ou 
ranhuras, facilita a higienização e a colocação 
de barreiras. 

• Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e 
com banho químico de zinco; juntamente com 
as capas de poliestireno e ABS, de cantos 
arredondados e proteção de UV, e outras 
peças são pintadas com tinta de poliuretano 
lisa, de alto brilho, que proporciona melhor 
acabamento e proteção efetiva contra 
contaminação e corrosão. 

• Concebido para operar na posição 1 ISO. 

• Seleção automática das pontas por sistema 
pneumático, através de bloco de 
acionamento; fabricado em metal não-ferroso 
com banho de níquel químico, possui número 
reduzido de peças móveis, proporciona maior 
durabilidade, baixo custo de manutenção e não 
sofre corrosão, módulo dotado de regulagens 
individuais de ar e água, de fácil manuseio de 
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calibração. 

• Mangueiras lisas, leves e flexíveis 
proporcionam conforto ao CD pela ausência de 
tensão; o tipo 
oblate, arredondado, com revestimento liso e 
sem estrias facilita a limpeza e a desinfecção. 

• Suporte de pontas confeccionado em ABS com 
3 mm de espessura, em peça única separada 
do corpo do equipo, possibilitando a colocação 
de barreiras, com capa removível para lavagem 
e higienização adequada. 

• Terminal de pontas com uma seringa tríplice 
confeccionada totalmente em metal não-ferroso, 
mecânica, com ar, água e spray e condutos 
separados de ar e água, formando spray na 
ponta da seringa; bico curvo, removível e 
esterilizável em autoclave, que permite 
direcionar o jato para qualquer quadrante da 
cavidade bucal; dois terminais tipo borden, 
sendo um para o baixa rotação e outro para o 
alta rotação com torneira de regulagem de 
precisão para o spray próprio corpo do 
terminal oferece maior facilidade na regulagem 
do fluxo de água na ponta. 

• Puxadores bilaterais incorporados ao corpo 
do equipo, facilita a movimentação, higienização 
e a colocação de barreiras. 

• Bandeja removível para colocação de material e 
instrumental de uso constante; fabricada em 
aço inox, com tamanho de 360 mm x 230 mm. 

• Reservatório de água fixado no suporte sob o 
corpo da unidade auxiliar, com tampa 
despressurizadora, que facilita o 
reabastecimento; em policarbonato transparente 
para melhor visualização interna; capacidade de 
1000 ml, para o “Sistema Potável” para 
alimentação da seringa tríplice e spray da 
peça de mão. 

• Válvula reguladora de pressão de ar 
estabilizada para seringa, reservatório de 
água e suctores. 

• Pedal único, pneumático, de acionamento 
progressivo para comando das peças de mão. 
 

• Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a 
cadeira; acompanha os movimentos de subida e 
descida da cadeira, facilita a aproximação da 
auxiliar, pintada com tinta a base de 
poliuretano, lisa de alto brilho proporciona 
melhor acabamento e proteção efetiva contra 
contaminação e corrosão. 

• Corpo confeccionado em poliestireno de alto 
impacto, espessura de 3mm, injetado a 
vácuo, 
que evita a oxidação e dá maior resistência 
estrutural ao conjunto, porém com leveza. 

• Bacia removível, confeccionada em cerâmica 
esmaltada, não permite aderência de resíduo, 
resistente aos produtos usados para 
desinfecção, em cor clara, contrasta com 
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qualquer sujeira; com ralo separador de 
detritos, retêm resíduos sólidos evitando 
entupimento dos sugadores e da caixa de 
esgoto, conduto de água com redutor de 
pressão evita que a alimentação da água seja 
inconveniente. 

• Suporte dos sugadores separado do corpo da 
unidade, com giro de 180º; interruptor de 
acionamento elétrico com temporizador 
programável de água para a bacia, 
proporcionando economia de água no 
consultório, com dois sugadores, sendo um 
sugador tipo Venturi Plus com sucção três 
vezes superior ao sistema convencional e 
outro operado através de bomba de vácuo 
com potência de 500 mm/hg e vazão de 200 
L/min, acionados automaticamente ao serem 
retirado do suporte, proporcionam sucção 
constante, boa drenagem do líquido sugado e 
não causam refluxo ou retorno de odores; 
mangueiras dos sugadores com engate 
rápido que conectam e desconectam facilmente 
sem a necessidade de uso de ferramentas, 
possibilitando a limpeza e desinfecção. Ejector 
do sistema à vácuo com registro esférico 
impede sucção desnecessária, confeccionado 
em alumínio anodizado com terminal giratório e 
engate rápido que conecta e desconecta 
facilmente para a limpeza e esterilização; 
adaptador para cânula também autoclavável 
facilita o uso em qualquer parte da cavidade oral. 

• Tubulação de água, ar e esgoto em PVC e 
poliuretano totalmente embutida, proporciona 
maior segurança e evita contaminações. 

• Separadores de detritos, instalados sob a 
tampa frontal da cadeira, com tampa e tela em 
aço inox, retém a passagem de partículas 
sólidas maiores para o ejetor, evitando 
entupimento e facilitando a limpeza e a remoção 
dos detritos. 

• Caixa de esgoto blindada em PVC, com 
respiro e abafador que minimiza o ruído de 
saída de ar do sugador e a contaminação de 
bactérias para o meio ambiente. 

 
REFLETOR 

• Refletor
 odontol
ógico,
 monofo
cal, 

 
 
composto 

 
 
de cabeçote
 com
 espelho
 especial 

multifacetado, que gera inúmeras fontes de luz 
através de suas facetas proporcionando um foco 
concentrado e sem as sombras causadas pela 
interposição das mãos ou, eventualmente, da 
cabeça do C.D. 

• Espelhamento especial multicoating com 
materiais de alta dureza proporciona uma 
durabilidade acentuada, evitando a reflexão dos 
raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem 
produzir calor que exceda a 3º C na temperatura 
ambiente, proporcionando conforto para o 
operador e o paciente. 

• Intensidade de luz programável na faixa de 
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9.000, 16.000, 22.000 e 30.000 lux através de 
comando localizado no pedal da cadeira, com 
temperatura de cor de aproximadamente 
4.000º K, que reflete luz branca neutra, obtida 
em intervalo de 4.500º K a 6.000º K, não 
provocando distorção na cor dos dentes e 
materiais restauradores utilizados, ideal para a 
escolha de resinas estéticas. 

• Campo de iluminação emitido de forma 
retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a 
uma distância de 60 cm do foco, não ofusca o 
paciente. 

• Fonte de luz com LED LXR7 – SW 40, de 12V 
AC, com durabilidade estimada de 50.000 horas. 

• Protetor do Led confeccionado em alumínio 
usinado permite dissipar o calor mantendo a 
temperatura  ambiente;  protetor  do  espelho  
confeccionado  em  material  transparente, 
policarbonato LEXAN GE, de fácil limpeza, 
oferece proteção contra acidentes. 

• Cabeçote com puxadores ergonômicos 
confeccionado em policarbonato, com fácil pega 
pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do 
feixe de luz, oferece maior resistência e 
possibilita a colocação de barreiras e a 
desinfecção. 

• Coluna de fixação e braço tipo pantográfico, 
com formato redondo, confeccionado em aço 
carbono fosfatizado e pintado com tinta a 
base de poliuretano com fino acabamento, lisa, 
de alto brilho, o que facilita a limpeza e 
desinfecção. Braço multiarticulado com 
articulações em aço carbono, não sofrem 
desgastes, e permitem o posicionamento do 
cabeçote com mínimo de esforço, alcança 
qualquer campo de trabalho e proporciona 
iluminação otimizada. 

• Seleção de entrada para 110/127/220V, baixa 
voltagem na saída - 12 V.A.C., proporciona 
tensão adequada para o led, aumentando a sua 
vida útil, pois evita a queima freqüente por 
oscilação de voltagem. 

• Fusível de 1A (110/127V). 

• Fabricado conforme as Normas IEC 60601-1: 
Classe I Tipo B operação intermitente e 
Diretiva 93/42: Classe I. 
 
 

237 19725 

Mocho           Mocho odontológico com sistema 
de elevação do assento por ação de pistão a 
gás, e o de descida pressionado pelo peso do 
usuário. Ambos os movimentos são acionados 
através de uma alavanca sub-lateral direita e 
amortecidos por um sistema de borracha 
amortecedora que permitem movimentos suaves 
e o posicionamento na altura desejada. ? Capa 
telescópica do pedestal em polipropileno permite 
melhor acabamento. ? Cinco rodízios duplos 
proporcionam melhor estabilidade e 
movimentação, fixados nas extremidades da 

Unid. 2   
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base de sustentação, oferece resistência 
estrutural ao conjunto pelo formato pentagonal. ? 
Encosto oscilante, com movimentos reguláveis 
de afastamento e aproximação e estofamento 
levemente côncavo apoiando as costas do 
profissional na região lombar, altura do encosto 
em relação ao assento de 130 mm. ? Assento 
com estofamento pouco espesso e bem 
consistente, altura máxima de 540 mm e mínima 
de 400 mm, formato anatômico permite que o 
profissional fique apoiado nos ísquios e não nas 
pernas com borda anterior arredondada em 
forma de cascata evita compressão de artérias, 
veias, nervos e tendões de músculos que 
poderiam provocar dormência nos pés e varizes 
nas pernas. ? Assento e encosto giratório facilita 
o deslocamento dos braços sobre o plano de 
trabalho, evitando torções do tronco; estofados 
anatomicamente, com espuma de poliuretano 
moldado e revestido com perfil de PVC 
expandido com densidade confortável, oferecem 
grande conforto ao profissional; totalmente sem 
costura ou emendas de fácil limpeza e 
desinfecção. 

239 19727 

Ultrasom para limpeza (remoção de cá) Aparelho 
conjugado de ultrassom piezoelétrico para 
profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de 
sódio para remoção do biofilme não 
mineralizado; corpo confeccionado em ABS com 
design vertical, circuito eletrônico, com 
estabilizador de freqüência, painel com controles 
do sistema ergonomicamente desenhados, led 
indica que o aparelho está energizado; chave 
seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; 
chave seletora de potência do ultrassom 
regulável em sete estágios e chave de 
regulagem da bomba peristáltica, bomba 
peristáltica com micromotor elétrico, possibilita a 
regulagem da vazão do líquido irrigante. Tanque 
do reservatório de líquido irrigante acoplado e 
removível, confeccionado em policarbonato 
transparente, com led para visualização do nível 
do líquido, peça de mão do ultrassom leve e de 
formato anatômico, transdutor cerâmico 
piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, 
gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 
kHz ± 5. Duas capas protetoras do transdutor, 
rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave 
até 135º C, ponta ativa do instrumento com 
amplitude variável, dependendo da potência, de 
0,05mm a 0,1mm; acompanha três tips para 
remoção do cálculo - dois Perio Sub e um Perio 
Supra - e duas chaves para instalação dos tips, 
com prolongador de proteção, todos 
esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção 
do biofilme não mineralizado selecionado através 
da chave seletora no painel; reservatório de 
bicarbonato de sódio, confeccionado em 
policarbonato, tampa transparente confeccionada 
em policarbonato, linha interna do jato de pó em 
aço inox, peça de mão do jato de bicarbonato 

Unid. 1   
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removível e esterilizável em autoclave. Capas do 
ultrassom, peça de mão do jato de bicarbonato e 
mangueiras de ar e água com sistema de 
proteção biocida, acompanha agulha/vareta e 
frasco de bicarbonato de sódio natural de 250 g, 
filtro de ar para drenagem da umidade do ar, 
válvula de bloqueio interrompe a saída do jato, 
válvula reguladora de pressão, válvula alavanca 
para limpeza da linha de pó. Pedal único de 
acionamento para o ultrassom e jato de 
bicarbonato de sódio; formato redondo com 
acionamento de qualquer ângulo. Cabo de 
alimentação elétrico contendo em sua 
extremidade plugue de três pinos de 4,0 mm de 
espessura ou 10ª. Dispositivo multi-tensão com 
comutação automática entre 99 e 242 VCA - 
50/60 Hz. 

 

240 19728 

Compressor Silencioso Compressor de ar para 
uso odontológico que dispensa o uso do óleo 
como lubrificante em seu funcionamento 
utilizando viton no anel do pistão; produz ar 
isento de partículas de óleo; cabeçotes, cilindros 
e carcaças aletados em alumínio tratado 
eletroliticamente proporcionam melhor dispersão 
do calor gerado pelo atrito entre o cilindro e o 
pistão; eixo do pistão apoiado sobre rolamento 
de agulha autolubrificante; um motor com 02 
pistões de 1,12 HP; volume de ar aspirado de 8,1 
PCM ou 212 litros/minuto; pressão máxima de 
120 Lbf/pol2 e de nível sonoro de 65 dB; 
reservatório horizontal com capacidade de 40 
litros, revestimento externo e interno pelo 
processo de pintura eletrostática a pó; dreno no 
reservatório; duas ventoinhas ligadas ao eixo de 
cada motor; válvula de segurança acionada 
quando a pressão atinge 132 psi; válvula de 
retenção com mola em aço inoxidável; 
mangueira de ligação cabeçote - válvula de 
retenção em borracha com corpo dos terminais 
em latão para evitar oxidações; pés com calços 
em borracha que reduzem o nível de vibração; 
válvula de alívio por solenóide de acionamento 
elétrico; pressostato automático com chave liga 
desliga responsável por controlar o acionamento 
e desligamento do motor; protetor de sobrecarga; 
manômetro para indicação da pressão de ar do 
tanque; manômetro de indicação de pressão de 
saída do ar para a rede; regulador que mantém 
constante a pressão de trabalho. Dimensões 
totais: 400 mm de comprimento x 400 mm de 
largura e 695 mm de altura. Voltagem de 
alimentação: 127 OU 220 VAC. 

Unid. 1   

  VALOR TOTAL   

 
 

 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.306.647/0001-01 

 

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222 

Adm.: 2017/2020 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 
obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título.) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista 
para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
PRAZO DE ENTREGA: _____ (________ ) dias a contar da emissão da requisição. 
 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:   
(garantia de no mínimo ___ (_____) meses, que começará a correr ao término da 
garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo 
inicial a partir da data de entrega do produto;) 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

Nome: _______________________________________ 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador 
(a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da 
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade 
Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
plenos poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº 
..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
  
 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, 
não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto 
ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o 
reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação 
daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

FINALIDADE: atender as necessidades do departamento de Saúde 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DORESÓPOLIS/MG.  

 

Item Cod. Produto Um Qtd Valor unit. Valor total 

1 18897 

Abaixador de língua de plástico Material atóxico; 
bordas arredondadas/ Não contém látex e 
bisfenol A/ Validade: 2 anos a partir da data de 
fabricação/ Descartável;/ Não é esterilizado 

Pct. 100 R$ 75,50 R$ 7.550,00 

2 18898 

Abridor de boca  Adulto e Infantil Material: 
Silicone/ Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm/ 
Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm./ Validade: 5 
anos. 

Unid. 10 R$ 16,94 R$ 169,40 

3 18899 
Ácido Peracético 0,2% Desinfetante de alto 
nível/Apresentação do kit:1 frasco Peresal 1 
Litro/1 frasco aplicador/1pump dosador. 

Kit 5 R$ 76,78 R$ 383,90 

4 18900 
Acrílico autopolimerizável Pó Cor 62 
Autopolimerizável de rápida reação/Embalagem 
78g 

FC 2 R$ 34,94 R$ 69,88 

5 18901 
Acrílico autopolimerizável Pó Rosa Embalagem 
220 g. 

FC 2 R$ 118,05 R$ 236,10 

6 18902 
Acrílico autopolimerizável Pó Incolo Embalagem 
220 gramas 

Kit 2 R$ 118,05 R$ 236,10 

7 18903 
Acrílico autopolimerizável líquido  Produto 
composto de acetona, ácido cianídrico e álcool 
metilico/ Embalagem com 500ml 

Kit 2 R$ 141,11 R$ 282,22 

8 18904 

Adaptador de broca para baixa rotação 
Adaptador para boca de alta rotação no contra-
ângulo/Composição : Latão Dourado./ Validade: 
Indeterminada/ Autoclavável: sim 

Unid. 20 R$ 10,00 R$ 200,00 

9 18905 Adesivo Dentinário Frasco com 5 ml Lt. 8 R$ 114,33 R$ 914,67 

10 18906 Afastador Minesota Aço Inox Unid. 10 R$ 19,60 R$ 196,00 

11 18907 Água Destilada Galão de 5 litros Gl. 60 R$ 13,20 R$ 792,00 

12 18908 Alavanca Apexo 301 Aço Inox Unid. 10 R$ 58,79 R$ 587,90 

13 18909 Alavanca Apexo 302 Aço Iox Unid. 10 R$ 58,79 R$ 587,90 

14 18910 Alavanca Apexo 303 Aço Inox Unid. 10 R$ 58,79 R$ 587,90 

15 18911 Alavanca Apical 301 Aço Inox Unid. 10 R$ 48,95 R$ 489,50 

16 18912 Alavanca  Apical  302 Aço Inox Unid. 10 R$ 48,95 R$ 489,50 

17 18913 Alavanca Apical 303   Aço Inox Unid. 10 R$ 48,95 R$ 489,50 

18 18914 Alavanca HEINDBRINK 1 INFANTIL      Aço Inox Unid. 10 R$ 34,40 R$ 344,00 

19 18915 Alavanca HEINDBRINK 2 INFANTIL      Aço Inox Unid. 10 R$ 34,40 R$ 344,00 

20 18916 Alavanca HEINDBRINK 3 INFANTIL      Aço Inox Unid. 10 R$ 34,40 R$ 344,00 

21 18917 Alavanca SELDIN 1R                  Aço Inox Unid. 10 R$ 51,53 R$ 515,33 

22 18918 Alavanca SELDIN 1L                  Aço Inox Unid. 10 R$ 51,53 R$ 515,33 
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23 18919 Alavanca SELDIN 2                   Aço Inox Unid. 10 R$ 48,95 R$ 489,50 

24 18920 Álcool 70                           Frasco 1 Litro Unid. 10 R$ 3,80 R$ 38,00 

26 18922 
Algodão roletes                Confeccionados com 
fibras 100% algodão , pacote com 100 unidades 

Unid. 10 R$ 2,74 R$ 27,35 

27 18923 Alicate Ortodôntico         Em aço inox Unid. 1 R$ 108,03 R$ 108,03 

28 18924 Alicate Corte Fio               Aço Inox Unid. 2 R$ 158,38 R$ 316,76 

29 18925 Arcada Decídua transparente; Unid. 5 R$ 572,50 R$ 2.862,50 

30 18926 Arcadas super transparentes; Unid. 5 R$ 822,50 R$ 4.112,50 

31 18927 

Autoclave 21 L                      AUTOCLAVE 21L 
Autoclave horizontal, para esterilização por vapor 
saturado de água sob pressão; gabinete em aço; 
câmara de esterilização isolada com manta de lã 
de vidro, fabricada em aço inoxidável, com 
229mm de diâmetro e 524mm de profundidade, 
correspondendo a 21 litros, suporte com três 
bandejas; porta da câmara em aço inoxidável; 
travamento da porta com alavanca localizada no 
corpo da porta; abastecimento manual da 
câmara com água destilada; painel de comando 
indica se a porta está aberta ou fechada, se a 
resistência está ligada ou desligada; chave 
liga/desliga; termomanômetro indica a 
pressão/temperatura dentro da câmara de 
esterilização; temperatura de operação com ciclo 
de 10 minutos, vapor saturado de água a 134º C 
de temperatura e pressão de trabalho  
2,5Kgf/cm2 ; ao final do ciclo ocorre a exaustão 
automática, secagem com um ciclo de até 30 
minutos; acompanham mangueira e abraçadeira 
e copo dosador de água para abastecimento; 
voltagem de alimentação 110/127V. 

Unid. 1 R$ 6.850,00 R$ 6.850,00 

32 18928 
Amálgama Cápsulas                    Embalagem 50 
capsulas 

Unid. 1 R$ 496,43 R$ 496,43 

33 18929 
Anestésico Injetável local á base deConsucaina 
Vaso-constritor:Epinefrina:1:100.000. 
Embalagem com 50 tubetes de 1,8 ml cada 

Unid. 80 R$ 64,33 R$ 5.146,08 

34 18930 
Anestésico sem Vaso constritor       Embalagem 
com 50 Tubetes de 1,8 ml cada 

Cx. 6 R$ 89,91 R$ 539,46 

35 18931 

AMALGAMADOR para CAPSULAS            
AMALGAMADOR PARA CAPSULAS Aparelho 
batedor de limalha e mercúrio encapsulados para 
o sistema de cápsula padrão, trituração eficiente 
e precisa; módulo de alimentação revestido por 
uma capa de poliuretano expandido; base de 
chapa de ferro zincada para dar estabilidade ao 
produto quando em funcionamento; dispositivo 
multi-tensão com comutação automática entre 
100 e 240 VCA - 50/60 Hz; Unidade de potência 
de 270 VA com motor bifásico, duas correias 
transmitem 4.600 oscilações por minuto às 
garras de fixação da cápsula; circuito eletrônico 
controlado por um microcontrolador, com 
software; anel de controle composto por teclas 
com inscrições funcionamento e um display 
indicador de tempo de batimento; tempo de 
trituração programável entre 1 a 35 segundos 
com divisão de 1 em 1 segundo; ao término do 
ciclo de operação, o aparelho retorna ao último 

Unid. 1 R$ 1.001,69 R$ 1.001,69 
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tempo selecionado; tampa de proteção em 
acrílico; dispositivo automático de segurança; 
sistema de garras de fixação da cápsula em aço 
inoxidável, temperadas e polidas; acabamento 
liso na cor branco; chave geral liga/desliga e 
fusível de proteção. 

36 18932 

FOTOPOLIMERIZADOR                    
FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho 
fotopolimerizador de resinas compostas com 
emissão de luz por um único LED Constituído de 
: base; peça de mão, leve e anatômica wireless 
(sem fio); bateria de lítio 3,7V; painel de 
comando com display digital; botão de seleção 
pré-programado em três modos de potência: 
contínuo, de 1200 mW/cm2, rampa e pulsado; 
desligamento automático; botão de acionamento; 
LED azul de alta intensidade; potência luminosa 
permite total concentração da luz emitida no 
intervalo do comprimento de ondade 450 a 480 
nm (nanômetro); luz fria que libera apenas 3º C 
de calor; sistema de balanceamento térmico; 
ponteira de fibra óptica 100% coerente, com 
revestimento preto, autoclavável a 134 com 
diâmetro de 8 mm e 85 mm de comprimento e 
ângulo de 60º para fotopolimerização; protetor 
ocular; fonte de alimentação multi-tensão com 
comutação automática entre 100 e 240 V - 50/60 
Hz. 

Unid. 3 R$ 1.750,00 R$ 5.250,00 

37 18933 Aplicador Riva Unid. 4 R$ 191,00 R$ 764,00 

38 18934 Arco de serra Microcut Unid. 2 R$ 251,15 R$ 502,30 

39 18935 Arco OSTBY Cx. 10 R$ 15,94 R$ 159,40 

40 18936 Arco OSTBY Unid. 10 R$ 13,88 R$ 138,80 

41 18937 Arco de Yang Unid. 10 R$ 26,45 R$ 264,50 

42 18938 
Avental descartável manga  longa autoclave Com 
50 tiras/ Tamanho M 

Unid. 100 R$ 12,03 R$ 1.203,00 

43 18939 
Agulha Gengival descartável estéril curta 100 
unidades 

Cx. 40 R$ 47,55 R$ 1.901,87 

44 18940 
Agulha Gengival descartável estéril longa. 100 
unidades 

Cx. 40 R$ 58,88 R$ 2.355,00 

45 18941 

Babador descartável                  Babador 
Descartável/Indicado para proteger o paciente 
durante procedimentos odontológicos/ 
Confeccionado em duas camadas, uma de papel 
(celulose 100% virgem) e uma de plástico 
(atóxico). Branco/ Sem adesivo/ Alto potencial de 
absorção/ Dimensões: 30 x 40 cm. 

Pct. 100 R$ 22,88 R$ 2.287,50 

46 18942 

BICARBONATO de SÓDIO para PROFILAXIA 
DENTAL BICARBONATO DE SÓDIO PARA 
PROFILAXIA DENTAL Kit de pó de bicarbonato 
de sódio, exclusivo para uso odontológico em 
aparelhos de profilaxia, caixa com quinze saches 
individuais, com quarenta gramas de pó em 
embalagem aluminizada, que garante a máxima 
proteção ao produto. Agente fluidificante, 
umidade e granulometria controlados, evita a 
obstrução do equipamento. Frasco de 250G - 
Natural 

Fras. 40 R$ 23,92 R$ 956,70 

47 18943 Bobina para esterilização            Com Unid. 10 R$ 79,60 R$ 796,00 
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indicadores químicos, de papel grau cirurgico e 
filme plástico de uso único/ Largura 100mm 50 
m/ 1 Unidade 

48 18944 

broca Diamantada                     Broca 
Diamantada * Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e preparações 
cavitárias em geral.Permitem a confecção de 
bisel côncavo em esmalte nas cavidades 
preparadas, tanto em dentes anteriores como 
posteriores. Haste em aço inoxidável. * Cônica 
Extremidade Arredondada. * Alta rotação. * 
Granulações: - Ultra Fina (FF) Amarelo - 30µm. - 
Fina (F)  Vermelho - 46µm. Média (ø) Cinza - 
91µm - 126µm. - Grossa (G) Verde - 151µm. 
1011/ 1012/1013/ 1014/ 1015/ 1012 HL/ 1014 HL/ 
1015/ 1016/ 1111/ 1111 FF/ 2220/ 2220 FF/ 
2134/ 2134 FF/ 2137/ 2137F/ 2137 FF/ 2135F/ 
2135 FF/ 3018 HL/ 3118/ 3118FF/ 3195 FF 

Unid. 20 R$ 13,63 R$ 272,67 

49 18945 

broca Carbide                        Fabricada em 
Carboneto de Tungstênio (k20)/ aço 
inoxidável/contendo 13% de cromo/ Esterilizável/ 
3HL/4C/6/6C/8C/256/ 329/ 330/ 7204F/9714FF/ 
9803FF 

Unid. 20 R$ 10,23 R$ 204,60 

50 18946 Broca Zekrya longa 28mm Unid. 10 R$ 74,83 R$ 748,25 

51 18947 
Brunidor 29                          Cabo Circular/ parte 
ativa angulada em 45º para atuar em região 
posterior. 

Unid. 10 R$ 13,00 R$ 130,00 

52 18948 Cabo para Bisturi                 Aço Inox Unid. 20 R$ 15,15 R$ 303,00 

53 18949 
Cabo para espelho              Aço Inox/ Sextavado 
nº 5 

Unid. 30 R$ 9,70 R$ 291,00 

54 18950 
Cariostático                         Fluoreto de cálcio 
30% 

FC 10 R$ 25,97 R$ 259,65 

56 18952 

CANETA de ALTA ROTAÇÃO               CANETA 
DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com 
conexão tipo Borden; confeccionada em 
alumínio; turbina balanceada; rotação de 400.000 
rpm ± 15%; montada sobre anéis de borracha 
sintética; spray triplo para refrigeração da broca; 
sistema que segura a broca por atrito na pinça e 
a introdução ou expulsão é feita com o uso de 
um saca- brocas; consumo de ar de 42,0 l/min ± 
2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; 
acompanha borracha de vedação da conexão, 
agulha para desobstrução do spray, e sacador de 
brocas para FG; esterilização através de 
autoclave até 135º C e 2,2 bar.  Cera utilidades                      
Embalagem 5 unidades 

Unid. 5 R$ 772,50 R$ 3.862,50 

Unid. 2 R$ 21,91 R$ 43,82 

58 18954 
Cera 7                           Indicada para impressão 
ou registro de mordida de oclusão inicial ou 
primaria tomada de mordida 

Cx. 2 R$ 21,41 R$ 42,82 

59 18955 
Cimento  de hidróxido de Cálcio      Emabalagem 
com 90 gramas+ 90 gramas catalisador 

FC 10 R$ 28,66 R$ 286,60 

60 18956 

Cimento cirúrgico periodontal sem eg Indicado 
para proteger feridas cirurgicas, suturas ou 
dentess abaladospor trauma./ Embalagem com 
90g de base+90g de catalisador 

Kit 5 R$ 96,95 R$ 484,75 

61 18957 

Cimento Restaurador Provisório       Indicado 
para obturação temporaria, para tratamentos 
endodonticos e outros./maleavel, facil 
manipulação eremoção/ Vedação hermética, 

Unid. 10 R$ 28,80 R$ 287,95 
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reforçado por polímeros./ Embalagem 25g 

62 18958 

Cimento endodôntico                  É um cimento 
endodontico, utilizado como material obturador 
intracanal/Apresenta boa tolêrancia pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade./ 
Possui fina granulação, proporcionando uma 
mistura homôgenea e um perfeito escoamento./ 
Cimento endodontico a base de Oxido de Zinco e 
Eugenol./kit com 1 pó 12g+1 Liquido 10ml 

Fras. 2 R$ 20,38 R$ 40,76 

63 18959 

Cimento Resinoso Adesivo             Indicado para 
aplicação de inlays, omlays, pontes e coroas de : 
metal, metalo cerâmica, porcelana/ceramica, 
resina, coroas puras de porcelana (metal-free), 
núcleos reforçados de alumina (ex.Proceera), 
pinos e núcleos metalicos, zirconia, fibra de vidro 
e fibra de carbono. Este produto não é indicado 
para cimentação de facetas de portcelana e/ou 
de resina composta. Embalagem 11g 

FC 5 R$ 435,90 R$ 2.179,50 

64 18960 

Clareador dental interno            Indicado para o 
clareamento de dentes não vitalizados./Sistema 
de clareamento à base de Perborato de  Sódio e 
Peróxido de Hidrogênio a 20%, para uso 
profissional./ Exclusivamente para o clareamento 
de dentes não-vitais por meio da técnica de 
curativo de demora./ É de fácil aplicação e tem 
viscosidade ideal Embalagem com 1 frasco pó 
10g + 1 frasco líquido 10ml + 1 medidor. 

FC 5 R$ 178,55 R$ 892,75 

65 18961 

Clorexidina 0,12% Exaguatorio bucal  
Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos 
germes causadores de placa bacteriana, 
gengivite e mau hálito./Sabor menta./Válvula tipo 
pump./ Antisséptico 0,12%./ Antisséptico para os 
microorganismos gram positivos e negativos e 
para algumas leveduras. 

Fras. 5 R$ 79,77 R$ 398,83 

66 18962 

- Clorexidina 2% para antissepsia almoConsu lL; 
Clorexidina 2% para antissepsia almotolia lL; O 
gluconato de clorexidina é um anti-septico 
químico tópico,com ação antifúngica e 
bactericida capaz de eliminar tanto bactérias 
gram-positivas quanto gram negativas.Possui 
também ação bacteriostática inibindo a 
proliferação bacteriana. 

FC 20 R$ 32,83 R$ 656,60 

67 18963 

Cogadura haste com 7 pares          Cogadura 
haste com 7 pares Indicado para segurar  filme 
radiográfico material em inox. Grampos que não 
furam a radografia. 

Unid. 2 R$ 76,42 R$ 152,84 

68 18964 

Colher  de Dentina N° 17 Colher  de Dentina N° 
17  * Indicado para remoção de dentina cariada. 
Com corte afiado. Pode também serindicado 
para remover coroa provisória,cimento provisório 
e coroas permanentes durante as provas.  *Aço 
inox.. * Autoclavável. 

Unid. 30 R$ 11,76 R$ 352,80 

69 18965 

Condensador de amalgoma nº1         
Condensador de amalgoma nº1 * Indicado para 
condensar  restauração de amalgoma na 
cavidade dentária. * Aço inox. * Autoclavável. 

Unid. 5 R$ 14,00 R$ 70,00 

70 18966 

Cone de guta percha 15-40           Cone de guta 
percha 15-40 Indicado como obsturadores de 
canais radiculares de monstram ótima 
estabilidade dimensional, flexibilidade e alta 

Cx. 2 R$ 34,88 R$ 69,75 
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radiopacidade Embalagem c/ 120 unidades 

71 18967 

Cone de guta percha fine/fine       Cone de guta 
percha fine/fine Indicado como obsturadores de 
canais radiculares demonstram ótima 
estabilidade dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade Embalagem c/ 120unidades 

Cx. 2 R$ 37,38 R$ 74,75 

72 18968 

Cone de guta percha fine/mediu,     Cone de guta 
percha fine/mediu/Indicado como obsturadores 
de canais radiculares demonstram ótima 
estabilidade dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade/Embalagem c/ 120 unidades 

Cx. 10 R$ 37,38 R$ 373,75 

73 18969 

Cone de papel absorvente Usado em endodontia 
para a obturação de canais radiculares/ Com alto 
poder de absorção/ São feitos pelo processo 
manual, por ser este processo tradicionalmente, 
o que permite maior precisão na calibragem dos 
cones. Embalagem com 120 unidades 

Cx. 15 R$ 27,95 R$ 419,25 

74 18970 

Condicionador Ácido Fluorídrico 10% 
Condicionador Ácido Fluorídrico 10%/Promove 
um padrão de penetração profundo e extensivo 
da superfície, tornando-a micro retentiva. * 
Proporciona uma melhor adesão com outros 
materiais resinosos * Favorece a retenção e 
propicia resistência à restauração. Embalagem 
com 1 seringa de 1,25g. 

Unid. 6 R$ 33,79 R$ 202,71 

75 18971 

Condicionador Ácido Fosfórico  37%  
Condicionador Ácido Fosfórico  37% /Indicado no 
condicionamento do esmalte e dentina para 
melhorar a adesão dos materiais restauradores 
ao dente. * Viscosidade adequada e presença de 
corante azul, o que permite aplicação segura, 
reduzindo o risco de escoamento e melhor 
visualização da região a ser condicionada/ Forte 
ação anti-bacteriana (fórmula com Clorhexidina 
2%).. Embalagem com 3 seringas de 2,5ml. 

Unid. 70 R$ 7,77 R$ 543,67 

76 18972 

CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM 
Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; 
ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de 
piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com 
frequência de 40 KHz, associadas a soluções 
desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os 
pontos mais inacessíveis do instrumental a ser 
limpo; painel de controle compostopor teclas com 
inscrições de funcionamento e um display para 
acompanhamento do tempo; programado e 
ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), 
permite selecionar o tempo desejado até 30 
minutos; tecla start para iniciar ou interromper o 
funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento 
para iniciar aquecimento da solução; até uma 
temperatura de 45º C; tecla stop para cancelar a 
operação; estrutura externa revestida por uma 
capa plástica em ABS, medindo 350 mm de 
largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de 
altura; base em chapa de ferro zincada; cuba 
com capacidade de 3 litros; estrutura interna da 
cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 
142 mm de comprimento e 100 mm de altura; 
cesto em aço inox;  com tampa em acrílico;  
acabamento liso na cor branco; chave geral 
liga/desliga; dispositivo multi-tensão com 

Unid. 5 R$ 732,50 R$ 3.662,50 
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comutação automática entre 100 a 240 VCA. 

77 18973 Coroas dentais Posterior transparentConsuTDV Unid. 2 R$ 254,68 R$ 509,36 

79 18975 

CUBA de ULTRASSOM CUBA DE ULTRASSOM 
Aparelho de ultra-som de limpeza mecânica; 
ondas ultra-sônicas geradas por um cristal de 
piezoelétrico (transdutor ultrasônico) com 
frequência de 40 KHz, associadas a soluções 
desincrustantes e/ou enzimáticas atingem os 
pontos mais inacessíveis do instrumental a ser 
limpo; painel de controle composto por teclas 
com inscrições de funcionamento e um display 
para acompanhamento do tempo; programado e 
ativado por leves toques nas teclas (+) e (-), 
permite selecionar o tempo desejado até 30 
minutos; tecla start para iniciar ou interromper o 
funcionamento do ultra-som; tecla aquecimento 
para iniciar aquecimento da solução; até uma 
temperatura de 45º C; tecla stop para cancelar a 
operação; estrutura externa revestida por uma 
capa plástica em ABS, medindo 350 mm de 
largura, 260 mm de comprimento e 195 mm de 
altura; base em chapa de ferro zincada; cuba 
com capacidade de 3 litros; estrutura interna da 
cuba em aço inox medindo 240 mm de largura 
142 mm de comprimento e 100 mm de altura; 
cesto em aço inox;  com tampa em acrílico;  
acabamento liso na cor branco; chave geral 
liga/desliga; dispositivo multi-tensão com 
comutação automática entre 100 a 240 VCA. 

Unid. 1 R$ 1.253,25 R$ 1.253,25 

80 18976 

Cunhas de madeira                   *Indicadas com a 
função mecânica de adaptar matrizes e/ou 
afastar os dentes adjacentes. * Produzida em 
madeira especial; * Possuem formato anatômico 
da ameia; * Sem farpas, tingidas com pigmentos 
atóxicos; * Pronta para uso, disponível em 5 
tamanhos codificados por cores facilitando sua 
escolha; Cunhas: Amarela     Nº 01 Azul            
Nº 02                       10 de cada cor Vermelha   Nº 
03 Violeta        Nº 04 Natural       Nº 05 
Embalagem com 100 unidades. 

Cx. 5 R$ 30,98 R$ 154,92 

82 18978 

Cureta Lucas                         Cureta Lucas É 
indicada para uso em cirurgias odontológicas, 
utilizada na curetagem de alveólos. * Aço inox. * 
Autoclavável 

Unid. 30 R$ 25,68 R$ 770,25 

83 18979 

DESINFETANTE                        DESINFETANTE 
Limpador flotador para uso odontológico, 
específico para superfícies e ambientes 
odontológicos, que contenha inibidor de 
corrosão, efeito umectante, poder tensoativo e 
que evita depósito de sujeira e facilita posteriores 
aplicações, o que gera maior economia. 
Concentrado, biodegradável, atóxico e não 
inflamável. Embalagem de 1 litro. 

FC 6 R$ 98,67 R$ 591,99 

84 18980 

Descolador periósteo                 Descolador 
periósteo/Usado para rebater e afastar o 
mucoperiósteo após a incisão no tecido gengival. 
Ponta em forma de pequeno triângulo é ideal 
para o afastamento tecidual interproximal. Grau 
cirúrgico, qualidade, durabilidade e eficiência na 
realização de procedimentos odontológicos. 

Unid. 10 R$ 81,75 R$ 817,50 
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85 18981 

DESTILADORA             DESTILADORA 
Reservatório com capacidade de quatro litros. 
Cuba interna em aço inoxidável com corpo 
recoberto por termoplástico, tornando-o 
resistente e fácil de limpar. Velocidade suficiente 
para suprir até quatro autoclaves de 12 litros 
funcionando simultaneamente (1 litro por hora). 
Desligamento automático quando acabar a água 
do reservatório interno. Abastecimento manual - 
Não exige instalações hidráulicas 

Unid. 1 R$ 1.307,02 R$ 1.307,02 

86 18982 

Dente de estoque:                   Indicado para uso 
em prótese total ou parcial ou removível,over 
denturas,coroas ou pontes temporárias *2 
camadas *Produzidos em matrizes de aço feitas 
pela CAD/CAM *Modelario Americano 
*Fabricados com matérias primas selecionadas 
*Alta estabilidades de cores *Pigmentos 
biocompativeis *Fluorescência *Cumpre ISSO 
22112.2005 *Posteriores com angulação de 0º e 
33º *Aspecto natural *Melhor oclusão *Maior 
simetria e detalhes *Alta resistencia 
mecânica,quimica e abrasão *Excelente 
aderencia a base *Mantem as cores naturais 
*Validade 10 anos. 

Cx. 3 R$ 44,50 R$ 133,50 

87 18983 

Envelopes Auto Selante 190/300       Envelopes 
Auto Selante 190/300/Indicado para esterilização 
de produtos médicos e odontológicos 
Confeccionado em papel cirúrgico e filme 
laminado. Possuem fita autoselante que permite 
o fechamento da embalagem dispensando o uso 
de seladoras térmicas. Tem indicador do 
processo de esterilização e sistema triplo de 
selagem 

Cx. 50 R$ 88,70 R$ 4.435,00 

88 18984 

Envelopes Auto Selante 90/260        Envelopes 
para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico 
e filme laminado. Possuem fita autoselante que 
permite o fechamento da embalagem 
dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem 
indicador do processo de esterilização e sistema 
triplo de selagem. 

Cx. 50 R$ 34,04 R$ 1.701,75 

89 18985 

Envelopes Auto Selante  150/250      Envelopes 
para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos/Confeccionado em papel cirúrgico 
e filme laminado. Possuem fita autoselante que 
permite o fechamento da embalagem 
dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem 
indicador do processo de esterilização e sistema 
triplo de selagem. 

Cx. 50 R$ 50,29 R$ 2.514,50 

90 18986 

Escova dental com 37 tufos adulto Escova dental 
com 37 tufos adulto Para garantir conforto e 
qualidade na escovação/possui cerdas 
arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo 
plástico resistente à quebra. 

Unid. 2.000 R$ 1,48 R$ 2.950,00 

91 18987 

Escova dental com 37 tufos infantil. Para garantir 
conforto e qualidade na escovação/possui cerdas 
arredondadas, cuidadosamente polidas. Cabo 
plástico resistente à quebra. 

Unid. 2.000 R$ 2,25 R$ 4.500,00 

93 18989 
Espátula 24                         Utilizada para 
espatular cimento cirurgico/produzido em Aço 
Inoxidável AISI 304. 

Unid. 30 R$ 17,88 R$ 536,25 
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94 18990 Espátula 36 Unid. 30 R$ 17,88 R$ 536,25 

95 18991 Espátula plástica para ionômeros Unid. 30 R$ 8,32 R$ 249,60 

96 18992 Espátula para resina Kit c/ 03 und. Unid. 30 R$ 142,07 R$ 4.262,10 

97 18993 

Espaçadores Endodontia               Indicados para 
facilitar a obturação de canais radiculares 
durante a técnica da condensação lateral. * 
Instrumentos de aço inox indicados para criação 
de espaços no interior do canal. * Permite a 
inserção de novos cones de guta percha (técnica 
da condensação lateral). * Disponível no 
comprimentos  21mm,25mm e 31mm * 
Espaçadores digitais são instrumentos de NiTi 
(Níquel Titânio) indicados para criação de 
espaços no interior do canal. * Permite a 
inserção de novos cones de guta percha (técnica 
da condensação lateral).  * Disponível em 
diversos calibres nos comprimentos 21mm, 
25mm e 31mm. * Espaçador A: Cor Amarela. * 
Espaçador B: Cor Vermelha * Espaçador C: Cor 
Azul * Espaçador D: Verde Caixas com 04 
unidades. 

Unid. 10 R$ 43,59 R$ 435,85 

98 18994 

espelho aço inox plano autoclável nº 05 Aparelho 
utilizado para facilitar a visualização em 
procedimento odontológico  * Aço inox. * 
Autoclavável. 

Unid. 100 R$ 5,04 R$ 504,00 

99 18995 

espelho de mão                       *Espelho toucador 
com cabo Indicado para procedimentos clínicos. 
*Disponível em diversas cores *19,5cm de 
comprimento 

Unid. 100 R$ 9,74 R$ 974,00 

100 18996 

Espátula para Gesso                  Seu formato e 
flexibilidade permitem homogeneizar c/ maior 
precisão diversos produtos,garantindo o melhor 
aproveitamento de seus cremes,gel cirúrgico, 
cera,gesso,alginato e etc. *Cabo flexível 
*Desenvolvida em polímero especial *Resistente 
e maleável *Facilita a 
empunhadura,proporcionando ao profissional 
que segura a cuba c/ firmeza e consiga 
manipular c/ maior agilidade e segurança os 
materiais com o auxilio de uma espátula. 
*Capacidade 350ml. *Cerdas macias. 

Unid. 100 R$ 17,14 R$ 1.713,50 

101 18997 

Escovas degermação     *Utilizada para asepsia 
pré-operatória das mãos e braços *Embebida em 
solução degermante com 22ml de gliconato de 
clorexdina 2% e tensoativo. *Dupla face. *Caixa 
fecha com 80unid. 

Unid. 100 R$ 6,65 R$ 665,00 

102 18998 

Escova de Robson cônica:             Escova de 
Robson cônica: · Indicada para profilaxia e micro-
abrasão. * Fabricada em cerdas de Nylon ultra 
flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 
a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma. * 
Cerdas: Macias/Soft. * Referências: * Validade 
indeterminada. 

Unid. 50 R$ 2,92 R$ 145,83 

103 18999 

Esculpidor Holembeck completo 5 instrumentais 
Indicado para remover excesso de cera no 
desenvolvimento de cúspide e cristais. * Material 
em aço inox. * Esculpidor para cera Peter 
thomas. * Tamanho: 16cm . 

Unid. 30 R$ 42,40 R$ 1.272,00 

104 19000 Esculpidor Hollenback 3SS            Usado para Unid. 30 R$ 12,40 R$ 372,00 
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esculpir cera e restaurações em amálgama. 
Características anatômicas para remover 
excesso de materiais. * Aço inox. * Autoclavável. 

105 19001 

Eucaliptol                          Indicado como 
solvente dos cones de guta-percha, auxiliando na 
remoção de obturação de canais radiculares. 
Tem odor agradável e de fácil manuseio. * 
Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias 
espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É 
um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de 
odor aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. * Praticamente insolúvel na água, 
miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de 
carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e 
essências. 

FC 10 R$ 15,63 R$ 156,25 

106 19002 

Evidenciador de placa:              Evidenciador de 
placa: *Indicados para auxiliar nos tratamentos 
periodontais e na orientação e manutenção da 
higiene bucal; *Replack possui corantes 
orgânicos que tornam visíveis as placas 
bacterianas, permitindo qie os pacientes possam 
removê-los através da escovação. *A base de 
Eriosina e Azul de Indigoina. 

Cx. 3 R$ 13,11 R$ 39,33 

107 19003 

Filme Radiográfico Adulto Ultra-Speed ; 
*Indicado para tomadas radiográficas intraorais 
processamento manual ou automático. /Filme E 
Speed/ Cor azul./ Velocidade E 

Cx. 15 R$ 212,53 R$ 3.187,95 

108 19004 

Fio dental;          Fio Dental; Indicado para 
limpeza dos dentes evitando assim a formação 
de placa bacteriana. /Cor branca;/Odor 
menta;/Sabor menta; 

Unid. 100 R$ 9,74 R$ 974,33 

109 19005 

Fio de sutura seda 4.0              Fio de sutura 
seda 4.0 *É indicada para uso em: processos 
cirúrgicos gerais; fechamento de paredes 
teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas 
utilizando a técnica ponto a ponto, segundo 
critério odontológico. /Com agulha CT 1/2 - 
1,7cm. 

Cx. 10 R$ 57,04 R$ 570,40 

110 19006 

Fio de sutura nylon 4.0              Fio de sutura 
nylon 4.0 *A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, 
obtido por extrusão de poliamida, resultando em 
um monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos 
sintéticos resultando em fios de coloração preta 
com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm. 

Cx. 10 R$ 47,63 R$ 476,27 

111 19007 

Fio de sutura nylon 5.0             Fio de sutura 
nylon 5.0 *A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, 
obtido por extrusão de poliamida, resultando em 
um monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos 
sintéticos resultando em fios de coloração preta 
com agulhas cirúrgicas de aço inox./Fio de 45cm. 

Cx. 10 R$ 57,04 R$ 570,40 

112 19008 

Fio Afastamento Gengival Ultra pack. Fio 
Afastamento gengival ultra pack. *Fio de 
afastamento gengival é indicado para utilizar  o 
fio retrator em áreas com tecidos gengivais 
bastantes espessos, onde é necessário exercer 
uma força  considerável./O fio ultrapak é feito de 
100% algodão entrelaçado em milhares de laços 

Unid. 8 R$ 63,39 R$ 507,12 
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minúsculos que formam longas cadeias 
entrelaçadas./A concepção impar do fio oferece 
vantagens consideráveis: as extremidades dos 
fios se desfiam./Permitem um posicionamento 
fácil e permanecem fixados conforme 
desejado./A concepção torna o fio 
particularmente observante/O material especial 
do fio exerce uma pressão elástica sobre a 
margem gengival assegurando um afastamento 
adequado do tecido no sulco./Uma vez que o 
ultrapak se comprime durante posicionamento, 
deverá ser usado um tamanho de fio 
aparentemente maior do que o necessário;/Os 
fios Ultrapak não estão impregnados, podendo 
ser embebidos no liquido hemostático que 
preferir./Fio 000 preto e roxo. /Fio 00 preto e 
amarelo./Fio 0 roxo e branco/Fio 1 azul e 
branco,/Fio 2 verde e branco./Fio 3 vermelho e 
branco. 

113 19009 

Fita indicadora para Autoclave;      Fita indicadora 
para autoclave;  Indicador de processo de 
esterilização a vapor em autoclaves; *Medida: 
19mmx30m. *Classe 1 

Unid. 10 R$ 9,15 R$ 91,53 

114 19010 

Fresa Metálica;                     Fresa Metálica; 
Indicada como auxiliar em cirurgias orais. *De 
formato tronco*cônico e com ponta ativa; 
*Tamanho extra longa; *Alta rotação; 

Unid. 5 R$ 177,67 R$ 888,35 

115 19011 

Fio Ortodôntico                     Fio Ortodôntico *São  
utilizados com diversas finalidades na 
ortodontia,como na confecção de aparelhos 
removíveis. /Fios de aço inox,com secção 
transversal redondo. 

Unid. 2 R$ 120,78 R$ 241,56 

116 19012 

Fixador Radiográfico composição.    Fixador 
radiográfico composição.  Indicado para a fixação 
da imagem na película de 
filme./composição:água,tiossulfato de amônio e  
tiocianato de amônio;liquido.incolor/frasco de 475 
ml. 

FC 1 R$ 22,75 R$ 22,75 

117 19013 

Fluoreto de sódio 0,2%              Fluoreto de sódio 
0,2% *O fluoreto de sódio incolor é 
especialmente indicado como anti-cárie, 
dessensibilizane e para usuários em processo de 
clareameto dental;/A solução tem PH neutro e 
aroma não cariogênico de menta./Embalagem de 
100ml para pacientes e  500ml para consultório./ 
Produto incolor para evitar o mancha mento dos 
dentes de pacientes em processo de 
clareamento dentário. 

FC 50 R$ 20,07 R$ 1.003,50 

118 19014 

Flúor Gel;                          Flúor Gel; *Flúor 
neutro: fluoreto de sódio 2% não tem corantes. 
Gel neutro transparente e com agradável sabor 
menta. 

Unid. 40 R$ 7,93 R$ 317,20 

119 19015 

Fórceps Adulto(10 de cada)           Fórceps 
Adulto(8 de cada) /Indicações: / Nº 1: Indicado 
para incisivos e caninos superiores. / Nº 16: 
Indicado para molares inferiores de ambos os 
lados. /Nº 17: Indicado para fragmentos de raízes 
e raízes pequenas. /Nº 18L: Indicado para 
molares superiores do lado esquerdo e suas 
raízes. /Nº 18R: Indicado para molares 
superiores do lado direito e suas raízes.  / Nº 23: 

Unid. 150 R$ 101,44 R$ 15.216,00 
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Indicado para extração de molares Inferiores de 
ambos os lados. / Nº 53L: Indicado para extração 
de molares superiores do lado Esquerdo. /Nº 
53R: Indicado para extração de molares 
superiores do lado direito. /Nº 65: Indicado para 
incisivos e raízes superiores bico fino. /Nº 68: 
Indicado para extrações de raízes de dentes 
inferiores. /Nº 69: Indicado para fragmentos de 
raízes e raízes pequenas. / Nº 101 Universal: 
Indicado para uso universal para pré-molares. / 
Nº 150: Indicado para pré- molares incisivos e 
raízes superiores. / Nº 151: Indicado para pré-
molares incisivos e raízes inferiores./ N° 203: 
Indicado para pré-molares incisivos e raízes 
inferiores ambos os lados/ Aço inox./ 
Autoclavável. 

120 19016 

Formocresol                         O Formocresol é 
indicado para terapia pulpar de dentes decíduos 
e em alguns casos específicos de dentes 
permanentes./ O Formocresol é constituído por 
uma mistura de cresóis e formol, sendo um 
fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e 
possibilitando a conservação do dente decíduo 
até sua queda fisiológica (pulpotomia)./Possui  
açõa antibacteriana potente pela ação de seus 
componentes, o que justifica seu uso em 
curaivos de demora em tratamentos endônticos. 

Unid. 2 R$ 13,24 R$ 26,47 

121 19017 

Gesso de pedra tipo II              Gesso de pedra 
tipo II * Permite a confecção de vários tipos de 
trabalhos protéticos, maior precisão,maior 
escoamento  para dentro da moldagem. 

FC 2 R$ 8,63 R$ 17,25 

122 19019 

Gengivotomo  Orban;                 Gengivotomo  
Orban; *Indicado para excusão de tecido 
interproximal possui haste para uso popsterior; 
/Lamina angulada; /Aço inox. /Autoclave/Validade 
indeterminada. 

Unid. 5 R$ 22,48 R$ 112,40 

123 19020 

Gesso de pedra  tipo III             Gesso de Pedra  
tipo III *Permite a confecção de vários tipos de 
trabalhos protéticos,maior precisão,maior 
escoamento  para dentro da moldagem. 

Unid. 2 R$ 23,44 R$ 46,88 

124 19021 

Grampos; Grampos;/ Indicado para segurar o 
lençol de borracha no dente durante o isolamento 
absoluto. Proporciona maior afastamento do 
tecido gengival vestibular dos dentes anteriores 
inferiores e superiores./ Corte e estampagem 
automática para manutenção de um padrão de 
tamanho e forma. / Tratamento térmico a vácuo 
com resultado perfeito na qualidade e dureza do 
aço inox. / Acabamento acetinado, de reduzido 
reflexo, diminui a fadiga dos olhos. / Rigoroso 
teste de Controle de Qualidade, garantia de 
longa durabilidade. /Registro na Anvisa: 
80149710198. /nº 0: Indicado para pequenos 
pré-molares./Possuem curvaturas mais altas 
para melhor visualização. Também são usados 
em odontopediatria./ nº 00: Indicado para 
pequenos pré- molares. Possuem curvaturas 
mais altas para melhor visualização. Também 
são usados em odontopediatria. /n° 1: Indicado 
para caninos e pré- molares com pouca 
retenção./ nº 1A: Indicado para caninos e pré-

Unid. 50 R$ 25,14 R$ 1.256,75 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.306.647/0001-01 

 

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222 

Adm.: 2017/2020 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

molares com pouca retenção./ nº 2: Indicado 
para pequenos pré-molares com pouca 
retenção./nº 2A: Indicado para pequenos pré-
molares com pouca retenção./nº 3: Indicado para 
pequenos molares inferiores. Sua base plana 
impede agressão gengival./ n° 4: Indicado para 
pequenos molares inferiores. Sua base plana 
impede agressão gengival./ n° 7: Indicado para 
molares superiores./n° 8: Indicado para molares 
superiores. Apresenta mandíbula com área para 
melhor contornar o dente, promovendo maior 
estabilidade./nº 8A: Indicado para raízes de 
molares parcialmente erupcionados ou molares 
atípicos. Possui quatro pontos de contato que 
permitem maior segurança nesses casos. /n° 11: 
Indicado para molares com pouca retenção./n° 
11A: Indicado para molares com pouca 
retenção./nº 12A: Indicado para o 3º molar direito 
e esquerdo , são também muito utilizados em 
dentes em erupção, pois estes grampos 
apresentam mandíbulas serrilhadas para 
oferecerem maior retenção. / nº 13A: Indicado 
para o 3º molar direito e esquerdo , são também 
muito utilizados em dentes em erupção, pois 
estes grampos apresentam mandíbulas 
serrilhadas para oferecerem maior retenção. / nº 
14: Indicado para molares parcialmente 
erupcionados ou de anatomia irregular. As garras 
são projetadas para uma segura estabilidades. / 
nº 14A: Indicado para molares de grande 
tamanho e parcialmente erupcionados ou de 
anatomia irregular. As garras são profundamente 
projetadas e fazem quatro pontos de contato nos 
cantos. /nº 26: Indicado para molares. Este 
grampo possui curvatura que melhora o 
afastamento e dá mais estabilidade./nº 27: 
Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. possui uma curvatura gengival que 
promove maior estabilidade./nº 28: Indicado para 
molares inferiores. Suas mandíbulas chatas 
evitam injúria gengival.  /nº 29: Indicado para pré-
molares inferiores. Suas mandíbulas chatas 
evitam injúria gengival. /nº 200: Indicado para 
molares inferiores, com garras de superfície 
planas que não danificam a gengiva. / nº 201: 
Indicado para molares superiores, com garras 
levemente arredondadas. As projeções das 
garras estão de acordo com a linha de curvatura 
da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. 
/nº 202: Indicado para molares superiores mais 
volumosos. / nº 203: Indicado para molares 
direitos. Recomendado para molares inferiores e 
em odontopediatria. /nº 204: Indicado para 
molares esquerdos. Recomendado para molares 
inferiores e em odontopediatria. /nº 205: Indicado 
para molares superiores mais volumosos./ nº 
206: Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. Com projeções das garras, 
convenientemente ajustadas à curvatura da linha 
da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. 
/nº 207: Indicado para pré-molares superiores e 
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inferiores. Semelhante ao Nº 206, com garras 
menores que evitam o traumatismo gengival. /nº 
208: Indicado para pré-molares superiores e 
inferiores. De garras largas e planas que se 
adaptam a pré- molares maiores. / nº 209: 
Indicado para pequenos pré-molares inferiores. 
De garras planas e pequenas.  / nº 210: Indicado 
para bateria labial./ nº 211: Indicado para dentes 
anteriores e pré-molares./ nº 212: Indicado para 
caninos e incisivos superiores e inferiores./nº 
212R: Indicado para dentes anteriores do lado 
direito. /nº 212L: Indicado para dentes anteriores 
do lado esquerdo/ nº 212M: Proporciona maior 
afastamento do tecido gengival vestibular dos 
dentes anteriores inferiores e superiores. / nº 
W2A: Indicado para pequenos pré- molares./ nº 
W8A: Indicado para dentes molares e pequenos 
molares parcialmente erupcionados, ou de forma 
irregular. Possui quatro pontos de contato nas 
garras. É também muito utilizado em molares 
decíduos. / nº W56: Grampo sem asa para 
molares pequenos e irregulares. 

125 19022 

Grau de borracha: Grau de borracha: Seu 
formato e flexibilidade permitem homogeneizar 
com maior precisão diversos produtos, 
garantindo um melhor aproveitamento de seus 
cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc./ 
Cuba flexível;/ Desenvolvida em polímero 
especial;/Resistente e maleável;/ Facilita a 
empunhadura, proporcionando ao profissional 
que segure a cuba com firmeza e consiga 
manipular com maior agilidade e segurança os 
materiais, com o/auxilio de uma 
espátula./Capacidade: 350ml. 

Unid. 30 R$ 10,55 R$ 316,50 

126 19023 

hidróxido de Cálcio PA           Hidróxido de Cálcio 
PA Indicado como medicação curativa intracanal 
e solução para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a formação 
de dentina reparadora, aumentando sua 
espessura e proporcionando maior proteção ao 
tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a 
formação de dentina esclerosada e reparadora. * 
Protege a polpa contra os estímulos 
termoelétricos. * Protege a polpa da ação de 
agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores; *Os microorganismos não podem 
desenvolver-se em contato direto com o 
Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por 
vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a 
reversão de várias alterações periapicais. * 
Provoca a inibição da proliferação bacteriana. * 
Pode privar os microorganismos residuais do seu 
suprimento nutritivo prevenindo a penetração do 
exsudatono interior do sistema de canais 
radiculares. * O pH 12,4, altamente alcalino, 
pode favorecer a morte bacteriana. * Alto grau de 
pureza garantida pelos melhores fornecedores 
da matéria prima do mercado e a nossa 
constante avaliação laboratorial do produto. 

FC 2 R$ 12,27 R$ 24,55 

127 19024 Hipoclorito de SÓDIO                 Hipoclorito de FC 2 R$ 21,52 R$ 43,04 
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sódio * Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. 
Para desinfecção./Frasco com 5 litro. 

128 19025 

Iodofórmio                           Iodofórmio. Provoca 
uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a 
secreção e a exsudação. / Estimula aproliferação 
celular./Tem leve poder antisséptico, porém de 
ação prolongada./ Decompõe-se lentamente à 
temperatura corporal e ativa a fagocitose de 
resíduos irritantes/Intensamente radiopaco./Alto 
grau de pureza garantida pelos melhores 
fornecedores da matéria prima do mercado e a 
nossa constante avaliação laboratorial do 
produto 

FC 5 R$ 34,21 R$ 171,05 

129 19026 

Ionômero de vidro vitrbond Pó e liquido.Ionômero 
de vidro vitrbond pó e liquido. *Bom tempo de 
trabalho, é fácil de aplicar e deve ser 
fotopolimerizador por 20segundos;/ liberação 
inicial e continua de flúor;/Redução de cáries e 
restaurações mais duráveis;/Excelente adesão  á 
dentina;/Reduz risco de infiltração e sensibilidade 
pós-operatório;/Radiopaco. 

FC 4 R$ 687,50 R$ 2.750,00 

130 19027 

Ionômero de vidro Auto-Adesivo       Ionômero de 
vidro auto-adesivo *Indicado para fissuras e 
protetor dental; /Cor branca em cápsulas com 
manipulação regular. 

FC 20 R$ 51,52 R$ 1.030,30 

131 19028 

Ionômero de vidro reforçado com resi Ionômero 
de vidro reforçado com resina A3 *Com 
resina,fotopolimerizavel Autopolimerizáve e 
reação ácido-base do ionomero de vidro; 
radiopaco Kit: /1 frasco de pó de 5g /1 liquido de 
2,5,l; /1 primer c/ 2ml / 1 glazer c/ 2ml; /1 colher 
dosadora; /1 bloco de espatululação; /1 und. 
Autopolimerizável/ Tripla presa 
fotopolimerizavel/Embalagem c/ 50 cápsulas 

FC 10 R$ 279,50 R$ 2.795,00 

134 19031 

Jogo de Modeiras Plásticas.         Jogo de 
Modeiras Plásticas. *Indicadas para reproduzir 
moldes de impressão dos dentes,utilizando 
alginatos ou qualquer outro material de 
impressão onde a reprodução detalhada e 
estabilidade dimensional sejam 
importantes;/Produto autoclavável;/Esterilizarão 
em autoclave até 134ºC./Modeiras 
totais,apresentam bordas arredondadas e lisas; 
Canaletas de retenção internas extras e 
perfurações verticais que aumentam a retenção 
do material. /Modeiras (nº 1 a menor  e a nº 8 
maior) 

Kit 2 R$ 66,36 R$ 132,73 

135 19032 

Jogo de Modeiras inox               Jogo de 
Modeiras Inox *As perfurações aumentam a 
retenção do material de moldagem./Produzido 
em aluminio./São utilizadas com intuito de 
reproduzir a arcada do paciente utilizando como 
material de moldagem alginatos ou outros 
materiais de impressão./Modeiras perfuradas. 

Kit 4 R$ 303,14 R$ 1.212,54 

1 19033 

Kit  Educativo de Macro  Modelos;    Kit  
Educativo de Macro  Modelos; *Contem macro 
arcada com dentes móveis,macro evolução da 
cárie,macro doença periodontal e 
escovação,acompanhada maleta plástica macro 
/arcada 7,5x9,5 - 32 dentes /Evolução da carie 
6,5x16 alt. /Dorença periodontal 6,5x4,5 alt. 

Cx. 20 R$ 572,50 R$ 11.450,00 
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/Escovão 33cm/Maleta somente na cor azul 

137 19034 
Kit c/ 8 cânulas de Guedel          Kit c/ 8 cânulas 
de Guedel *1 und. 

Cx. 10 R$ 0,00 R$ 0,00 

138 19035 

Lâmina de Bisturi                   Lâmina de bisturi  
Nº 12 *Lâminas de bisturi de aço carbono. 
Estéril, através de radiação gama. Uso único./ 
Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de 
pontos em procedimentos cirúrgicos. 

Cx. 10 R$ 26,59 R$ 265,85 

139 19036 

Lâmina de Bisturi                   Lâmina de bisturi  
Nº 15 *Lâminas de bisturi de aço carbono. 
Estéril, através de radiação gama. Uso 
único./Utilizadas para corte de pele, tecido e 
retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. 

Cx. 10 R$ 52,67 R$ 526,70 

140 19037 

Lâmina de Bisturi                    Lâmina de bisturi 
Nº 15 C *Lâminas de bisturi de aço carbono. 
Estéril, através de radiação gama. Uso único./ 
Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de 
pontos em procedimentos cirúrgicos. 

Cx. 10 R$ 73,08 R$ 730,80 

141 19038 

Lamparina Metálica                  Lamparina 
Metálica *Material utilizado por Dentistas e 
Protéticos para a plastificação de cera, placas e 
bastão de godiva, utilizada também para 
aquecimento de instrumental para realização de 
corte de cones de guta percha em tratamentos 
endodônticos. /Material inox. 

Unid. 2 R$ 44,49 R$ 88,97 

142 19039 

Lençol de borracha                  Lençol de 
borracha *Indicado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade de 
contaminação./ Embalagem individual asséptica - 
Selada./Sistema de embalagem 
individual./Extraresistente./Agradável aroma de 
menta /Tamanho: 13.5 cm x 13.5 cm./Cor: 
azul./Embalagem: caixas com 26 unidades 
embaladas individualmente. 

Cx. 10 R$ 25,44 R$ 254,43 

143 19040 

Limas especiais  25mm  (nº 06, 08 e  Limas 
especiais  25mm  (nº 06, 08 e 10)  * É utilizada 
em preparo químico-cirúrgico dos canais 
radiculares/ É confeccionada em aço inox 18-8 
com fibra reforçada, oferecendo maior resistência 
à corrosão e mantendo sua grande flexibilidade./ 
Embalagem com 6 unidades. 

Cx. 30 R$ 59,84 R$ 1.795,05 

144 19041 

Limas endondônticas 1ª serie 21mm  Limas 
endondônticas 1ª serie 21mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 10 R$ 59,84 R$ 598,35 

145 19042 

Limas endondônticas 2ª serie 21mm Limas 
endondônticas 2ª serie 21mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 10 R$ 68,93 R$ 689,25 

146 19043 

Limas endondônticas 2ª serie 25mm  Limas 
endondônticas 2ª serie 25mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico. /Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 

Cx. 10 R$ 68,93 R$ 689,25 
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performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

147 19044 

Limas endondônticas 1ª serie 31mm    Limas 
endondônticas 1ª serie 31mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 20 R$ 59,84 R$ 1.196,70 

148 19045 

Limas endondônticas 2ª serie 31mm    Limas 
endondônticas 2ª serie 31mm *Indicado p/ o 
preparo dos canais radiculares no tratamento 
endondôntico./Produzidas em níquel titânico 
usinado, maior flexibilidade melhorando a 
performance em canais mais 
curvos;/Autoclavavél. 

Cx. 10 R$ 67,85 R$ 678,50 

149 19046 

Lima p/ osso                        Lima p/ osso 
*Utilizada para remodelar o osso. /18cm  
/Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 
420. 

Cx. 20 R$ 66,55 R$ 1.331,00 

150 19047 

Lixa Soff-Lex discos            Lixa Soff-Lex discos 
*Os discos da série azul são indicados para 
superfícies vestibular e lingual, oclusais 
selecionadas e bordas incisais. Discos de 
granulação grossa ou média para remoção de 
excessos. Granulação média para contorno e 
fina para acabamento. Granulação superfina 
para obtenção de um excelente polimento. *O 
material do costado é em poliéster, sendo assim 
mais flexível. Série azul. Disponível em 4 
granulações: grossa, média, fina e superfina. 
Possui centro metálico (mandril de encaixe). Os 
discos são descartáveis. ½ pol. = 13 mm 3/8 pol. 
= 9 mm. *Disponível em 4 granulações: grossa, 
média, fina e superfina; Eficaz: diferentes 
granulações utilizadas na seqüência correta 
resultam em uma excelente lisura de superfície e 
consequentemente em restaurações muito 
estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o 
encaixe do mandril, que é específico para o 
sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; 
Fácil identificação: cores que facilitam a 
seqüência de utilização. 

Cx. 10 R$ 575,00 R$ 5.750,00 

151 19048 

Luvas  de látex com amido PP        Luvas  de 
látex com amido PP *Indicada para proteção das 
mãos contra agentes biológicos em atividades 
odontológicas,/ Compostas de látex 100% 
natural;/ Não estéril;/ Ambidestras;/ Lubrificadas 
com pó bioabsorvível. 

Unid. 10 R$ 24,40 R$ 244,00 

152 19049 

Ponta  p/acabamento de prótese:     Ponta  
p/acabamento de prótese: *Indicado para acrílico 
/Produto muito concentrado, soltando pouco 
material durante o uso e tendo uma durabilidade 
maior./Grossa cinza - de granulométria grossa p/ 
desgaste de resinas acrílicas; /Média Verde - de 
granulométria média p/ remoção de riscos e pr 
polimento em resinas acrílicas; /Fina Amarela - 
de granulométria fina e alta brilho em resinas 
acrílicas;/Extra Marrom -  de granulometria extra 
grossa p/ desgastes grosso em resina acrílica; 
/Dimensões 6mmx16mm -20.000RPM; 

Cx. 1.000 R$ 28,84 R$ 28.840,00 
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/Dimensões G: 10mmx20mm -12.000RPM 

153 19050 
Luvas descartáveis de plastico Luvas 
descartáveis de pastico *Indicada p/ proteção 
contra agentes químicos. 

Unid. 5 R$ 24,75 R$ 123,75 

154 19051 

Lupa:                               Lupa: *Indicado para 
procedimentos gerais que necessitam um 
excelente desempenho visual. * Possui 4 lentes 
de resina acrílica de excelente qualidade ótica. * 
Distância focal das lentes: 1x6/2,0x/2,5x/3,5x * 
As lentes podem ser inseridas e removidas 
facilmente, possibilitando uma maior variedade 
de opções dependendo da atividade que 
pretenda desempenhar. * A lâmpada funciona 
com 3 baterias inclusas, possui botão 
liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, 
permite que suas mãos fiquem livre durante o 
uso. * Acompanha estojo para guardar as lentes. 
* Possui 5 lentes de resina acrílica de excelente 
qualidade ótica. * Distância focal das lentes: 1.0 
X (250 a 350mm) 1.5 X (200 a 300mm) 2.0 X 
(175 a 275mm) 2.5 X (150 a 250mm) 3.5 X (80 a 
120mm) * As lentes podem ser inseridas e 
removidas facilmente, possibilitando uma maior 
variedade de opções dependendo da atividade 
que pretenda desempenhar. * A lâmpada 
funciona com 3 baterias inclusas, possui botão 
liga/desliga. * Facilmente ajustável na cabeça, 
permite que suas mãos fiquem livre durante o 
uso. * Acompanha 04 lentes de aumento com 
estojo para guardar.. 

Unid. 100 R$ 412,50 R$ 41.250,00 

155 19052 

Mascara tripla ação.                 Mascara tripla 
ação. *Indicada para proteção contra respingos 
de saliva e contaminação bacteriana durante 
procedimentos odontológicos * Eficiência em 
filtragem bacteriana superior a 96%, são 
hipoalergênicas, têm excelente acabamento, 
além de ajuste anatômico perfeito sobre a face 
por conta do clip nasal. * Confeccionada em três 
camadas de p.p (tecido-não-tecido). * Com 
Elástico. Embalagem com 50 unidades 

Unid. 30 R$ 11,56 R$ 346,80 

156 19053 

Matrizes individuais unimatrix:     Matrizes 
individuais unimatrix: Indicado para restaurações 
classe II, permitindo o restabelecimento da 
anatomia dental e a obtenção de pontos de 
contato. *Facilidade na reconstrução do ponto de 
contato, obtenção de uma anatomia natural 
devido a convexidade das matrizes. * Sistema de 
uso rápido e fácil, podendo ser usado com ou 
sem o grampo Unimatrix. * Maior conforto para o 
paciente. * Espessura das matrizes de 0,05mm. * 
Tamanhos: pequeno, médio e grande. * 
Armazenar em local seco e ao abrigo da luz 
solar. * Método de esterilização: As matrizes são 
de uso único. * Recomenda-se que a utilização 
das matrizes seja sempre acompanhada de 
isolamento absoluto do campo operatório, uma 
vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou 
aspirados acidentalmente. * Embalagem com 25 
unidades sortidas. Grátis: 15 matrizes + 15 
cunhas elásticas + 1 Grampo + 4 protetores. 

Cx. 30 R$ 323,30 R$ 9.699,00 
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157 19054 

Matriz de aço 5mm                   Matriz de aço 
5mm *Confeccionada em aço inoxidável; Bordas 
não machucam o paciente; Flexível – Promove 
contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a 
restauração. Substitui uma ou mais paredes 
durante o processo de restauração. Embalagem 
com 50cm 

Unid. 50 R$ 1,91 R$ 95,38 

158 19055 

Matriz de aço 7mm Matriz de aço 7mm 
*Confeccionada em aço inoxidável; Bordas não 
machucam o paciente; Flexível – Promove 
contorno proximal; Fácil remoção sem danificar a 
restauração. Substitui uma ou mais paredes 
durante o processo de restauração. Embalagem 
com 50cm 

Unid. 100 R$ 2,02 R$ 201,75 

159 19056 

Microbrush FF.                      Microbrush FF. 
Indicado para aplicação de adesivos e soluções 
em procedimentos de restauração, cimentação, 
selamento e remoção de excessos./ 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º./ 
Cores vivas, contraste para melhor visualização 
e diferenciação./ Pontas em fibras não 
absorventes e resistentes à abrasão.  
Embalagem com 100 unidades./Fino (1,5 mm) ou 
Regular (2,0mm). 

Unid. 10 R$ 14,28 R$ 142,75 

160 19057 

NEGATOSCOPIO                        
NEGATOSCOPIO Panorâmico, com design ultra 
slim de aprox 7 mm de espessura. Sistema de 
iluminação por LED Especificações técnicas 
aproximadas: Material: Acrílico; Área visível: 254 
x 144 mm (C x A) Dimensão do produto: 290 x 
180 x 7 mm (C x A x L) Alimentação: 127/220 
VAC (bivolt automático) Iluminância: De até 
6000lux, sem área de sombra. Frequência: 50/60 
Hz, Consumo: 12W 

Unid. 15 R$ 397,25 R$ 5.958,75 

161 19058 

Óleo lubrificante spray p/ ALTA rota ÓLEO 
LUBRIFICANTE Óleo mineral atóxico de baixa 
viscosidade e extrema pureza, atóxico, adequado 
para lubrificação e limpeza interna de canetas de 
alta rotação, micromotores, contra-ângulo e peça 
reta; contém em sua composição óleo mineral 
branco grau medicinal com ação bactericida e 
com ação de detergente; produto ecológico; 
embalagem: 200ml 

Unid. 20 R$ 57,38 R$ 1.147,53 

162 19059 

Óculos p/ proteção transparente: Óculos p/ 
proteção transparente: *Indicado para proteção 
dos olhos do usuário contra impactos e 
resinas;/Óculos de segurança, modelo Ultraspec 
2000./ Modelo com lente única de policarbonato 
e amplo campo de visão, hastes (tipo espátula) 
com o comprimento ajustável e proteção lateral 
reforçada./Óculos com aproximadamente 44 
gramas (1,5 oz), lente de 2 mm (0,079) e 158 
mm (6,2) de largura média./ O visor incolor filtra 
99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da 
transmissão de Luz Visível) 90%./ Possui 
tratamento Uvextreme®AF (anti-embaçante). 

Unid. 10 R$ 26,48 R$ 264,75 

163 19060 

Óculos p/ proteção laranja:          Óculos p/ 
proteção laranja: *Indicado para proteção dos 
olhos do usuário contra impactos e resinas/ 
Óculos de segurança./ Constituído de armação e 
visor confeccionado em uma única peça de 

Unid. 2 R$ 20,92 R$ 41,85 
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policarbonato laranja./ O visor cinza filtra 99,9 % 
todos raios ultravioleta. VLT (Índice da 
transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de 
luz azul./ As hastes, tipo espátula, são 
compostas de duas peças: uma peça é 
confeccionada do mesmo material da armação e 
dotada de proteção lateral com sistema de 
ventilação indireta composto de três fendas e 
outra peça confeccionada de material plástico 
preto que se encaixa na primeira e permite a 
regulagem do tamanho em três estágios ou uma 
peça confeccionada do mesmo material da 
armação e dotada de proteção lateral com 
sistema de ventilação direta composta de nove 
orifícios. As haste ssão fixadas à armação 
através de pinos plásticos./ Possui tratamento 
Uvextreme®AF (anti-embaçante). 

164 19061 

Pasta de callen                     Pasta de callen 
*Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio 
radiopaca, indicada para o tratamento dos canais 
radiculares. Apresenta consistência uniforme e 
cremosa que lhe permite escoamento até o ápice 
e impede a rápida reabsorção de cálcio. 
Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato, 
Calen é indicada como curativo de demora entre 
seções clínicas, como curativo expectante como 
tampão apical e na prevenção das absorções 
cervicais. 

Unid. 2 R$ 113,63 R$ 227,25 

165 19062 

Pasta de callen PMCC                Pasta de callen 
PMCC *Calen é uma pasta à base de hidróxido 
de cálcio paramonoclofenol conforado p/ uso 
endo pasta usada como curativo de domora em 
endontotia.Callen  é uma pasta a base de 
hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para 
tratamento dos canais radiculares. Apresenta 
consistência uniforme e cremosa que lhe permite 
escoamento até o ápice e impede a rápida 
reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato,  /Calen é indicada como 
curativo de demora entre seções clínicas, como 
curativo expectante como curativo expectante 
como tampão apical e na prevenção das 
absorções cervicais. 

Unid. 2 R$ 113,63 R$ 227,25 

166 19063 

papel Carbono                      Papel Carbono 
*Utilizado para marcação de pontos oclusais,/ 
Super fino para maior precisão./ Não 
desencadea reflexos mandibulares que podem 
distorcer a mordida./ Produz marcas fáceis de 
interpretar./ Reproduz cópia extremamente fiel e 
não borra. 

Unid. 30 R$ 7,48 R$ 224,50 

167 19064 

placa de vidro lisa                  Placa de vidro lisa * 
Indicado para manipulação de cimentos e 
pastas../ Placa de vidro retangular./ Placa Lisa./ 
Tamanho: 10cmx6mm. 

Unid. 10 R$ 8,96 R$ 89,63 

168 19065 
plastico p/ radiografia             Plastico p/ 
radiografia *Peri apicais 

Unid. 10 R$ 3,08 R$ 30,80 

169 19066 

- Pasta p/ acabamento (poli I e poli I e poli II 
Pasta p/ acabamento (poli I e poli II) Pasta 
profilática *Consistência adequada, não escorre 
para cavidade bucal. /Utilizada com escovas de 
robinson ou com taças de borracha, /Utilizada 

Unid. 10 R$ 19,68 R$ 196,83 
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como pasta de polimento incial, /Usada em 
adultos e crianças /Sabores menta e tutti fruti. 

171 19068 

Prendedor de Babador                Prendedor de 
babador *Utilizado para prender babadores e 
guardanapos no paciente./ Excelente travamento 
dos prendedores./ Fixam até os mais finos 
babadores./ Formato fio de silicone 
(Autoclavável) e espiral (Esterilização Química). 
Embalagem com 1 unidade. 

Unid. 5 R$ 9,14 R$ 45,70 

172 19069 

pedra pônes extra fina               Pedra pônes 
extra fina *Abrasivo e empregado na límpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, 
amálgama e resina acrílica/ Massa porosa 
acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao 
ar, inodora e insipida./Embalagem com 100g. 

Unid. 5 R$ 9,33 R$ 46,63 

173 19070 

pedra de afiar                      Pedra de afiar *Com 
granulação fina,indicada p/ afiação de 
instrumentos sem fio./Pedra de Arkansas com 
granulação fina, indicada para afiação de 
instrumentos sem fio. 

Unid. 10 R$ 35,03 R$ 350,25 

174 19071 

Perfurador de lenço de borracha     Perfurador de 
lenço de borracha  Indicado para lençol de 
borracha/ Totalmente autoclavável. /Produzido 
em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade 

Unid. 5 R$ 110,34 R$ 551,70 

175 19072 
Periodomo Duolo                     Periodomo Duolo 
*Utilizado para extração atraumática / Aço Inox. / 
Autoclavável./ Duplo. 

Unid. 5 R$ 118,47 R$ 592,35 

176 19073 

Pinça Clinica                       Pinça Clinica 
*Indicado para pinça clínica para uso geral no 
consultório./ Fabricado em aço inox./ 
Autoclavável. 

Unid. 10 R$ 15,39 R$ 153,93 

177 19074 

Pinça Hemostática            Pinça Hemostática 
*Indicado para promover a hemostasia através 
da compressão de vasos sanguíneos e para 
remover pequenas pontas e capturar objetos 
soltos./Aço Immunity./Autoclavável 

Unid. 15 R$ 40,64 R$ 609,60 

178 19075 
Pinça porta Grampos                 Pinça porta 
grampos * Fabricado em aço inox.  / 
Autoclavável. 

Unid. 10 R$ 99,22 R$ 992,15 

179 19076 

Pinça Dietrich                      Pinça Dietrich 
*Indicado para auxiliar no manuseio de objetos 
tais como: gaze, algodão, fios etc./Aço inox./ 
Autoclavável. 

Unid. 10 R$ 132,18 R$ 1.321,80 

180 19077 

Pinça Backaus                        Pinça Backaus 
*Indicado para fixação de Campos Cirúrgicos./ 
Conhecida como porta-campo./ Extremidades 
agudas e desencontradas./ 13cm./ Aço 
Inox./Autoclavável. 

Unid. 10 R$ 54,94 R$ 549,40 

181 19078 

Pino de fibra de vidro              Pino de fibra de 
vidro *Para apoio de restaurações e coroas 
protéticas/  Alta radiopacidade/ Brocas 
padronizadas com ponta inativa /Alta 
concentração de fibras   / Fibra de vidro especial 
/ Dupla conicidade/Módulo de elasticidade 
próximo ao da dentina/ Cursor delimitador   /Uso 
direto (pré-fabricado) /Fibras longitudinais   
/Versatilidade de tamanhos    /Excelente 
identificação radiográfica  /Calibração precisa 
dos pinos com a broca do Kit;  /Estreita linha de 
cimentação/Maior resistência mecânica/ Alta 
transmissão de luz   / Melhor adaptação ao 

Unid. 10 R$ 86,90 R$ 869,00 
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conduto/ Baixo risco de fratura radicular /Ajuste 
do corte e identificação da numeração do 
pino/Economia de tempo clínico e custos 
laboratoriais/Facilidade de remoção /Adaptação à 
maior parte dos casos clínicos 

182 19079 

Pinça p/ Carbono tipo muller         Pinça p/ 
carbono tipo muller *Indicado para segurar o 
carbono no teste de oclusão./ Aço inoxidável. / 
Autoclavável. 

Unid. 5 R$ 42,65 R$ 213,25 

183 19080 

Pinça Goiva                         Pinça Goiva *Usada 
para aparar e recontornar o osso alveolar e 
remoção mais grosseira de tecido. / Bicos 
pequenos para uso em áreas de acesso limitado, 
para cortar tecido fibroso ou pequenas espículas 
ósseas. / Aço inox, grau cirúrgico. Qualidade, 
durabilidade e eficiência na realização de 
procedimentos odontológicos. 

Unid. 10 R$ 111,16 R$ 1.111,60 

184 19081 

Pontas abrasivas:                   Pontas abrasivas: 
*Excelentes para contorno, acabamento e 
polimento. /Forma de taça/ Material sem Látex./ 
Autoclavável./ Os polidores são de silicone, 
impregnados com carbeto de silício e partículas 
de óxido de alumínio para o acabamento e 
polimento de restaurações em resina composta.  
/Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo. 

Unid. 10 R$ 90,08 R$ 900,80 

185 19082 

Ponta ULTRASSOM PERIO SUB para 
APARElho proROFILAXIA PONTA ULTRASSOM 
PERIO SUB PARA APARELHO PROFILAXIA 
Confeccionada e usinada em aço de liga 
especial, protegida contra oxidação, com dureza, 
design e massa que proporcionam um trabalho 
em alta freqüência; canal interno para 
refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa 
de diâmetro e comprimento para transdutor da 
marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de 
tártaro subgengival profundo, em bifurcações e 
em remoção de pinos, cimentos, etc. 

Unid. 10 R$ 108,24 R$ 1.082,40 

186 19083 

PONTA ULTRASSOM PERIO SUPRA PARA 
APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM 
PERIO SUPRA PARA APARELHO PROFILAXIA 
Confeccionada e usinada em aço de liga 
especial, protegida contra oxidação, com dureza, 
design e massa que proporcionam um trabalho 
em alta freqüência; canal interno para 
refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa 
de diâmetro e comprimento para transdutor da 
marca Dabi Atlante. Indicado para remoção  de 
tártaro em todas as superfícies dos dentes, 
sendo mais indicado para os dentes posteriores 
e todos os ângulos axiais. 

Unid. 20 R$ 105,55 R$ 2.111,00 

187 19084 

PONTA ULTRASSOM PERIO E PARA 
APARELHO PROFILAXIA PONTA ULTRASSOM 
PERIO E PARA APARELHO PROFILAXIA 
Confeccionada e usinada em aço de liga 
especial, protegida contra oxidação, com dureza, 
design e massa que proporcionam um trabalho 
em alta freqüência; canal interno para 
refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa 
de diâmetro e comprimento para transdutor da 
marca Dabi Atlante. Indicado para remoção de 
cálculos supra gengivais nas faces vestibulares, 

Unid. 5 R$ 108,24 R$ 541,20 
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linguais ou cervicais dos dentes anteriores. 

188 19085 
Ponta de borracha                   Ponta de Borracha 
*Indicada p/ acabamento e polimento de 
amalgoma 

Unid. 20 R$ 31,43 R$ 628,60 

189 19086 
porta Matriz Porta Matriz *Utilizado para 
matrizes/ Material em aço inox. 

Unid. 10 R$ 34,88 R$ 348,83 

190 19087 

Posiconador RX Adulto               Posiconador RX 
adulto *Indicado para auxiliar na orientação da 
angulação do aparelho de Raios-X odontológico, 
resultando em imagens radiográficas 
padronizadas e nítidas./Produto Autoclavável  em 
até 121°C. 

Unid. 10 R$ 96,65 R$ 966,50 

191 19088 

Pote dappen de silicone             /Pote dappen de 
silicone *Indicado para manipulação de materiais 
odontológicos./Esterilizável em autoclave. 
Antiaderente./ Produzido em silicone 
inquebrável./ Não reage com flúor ou 
medicamentos./Garantia de biossegurança/ Pode 
ser utilizado com resinas acrílicas./ Não deforma. 
/Economia para o dentista./ Para quantidades 
maiores ou menores de produto. 

Unid. 20 R$ 3,85 R$ 77,07 

192 19089 

Pote de dappen vidro                 Pote de dappen 
vidro *Utilizado para manipulação de produtos 
odontológicos./ Possui duas cavidades para as 
manipulações;/ Fácil remoção dos materiais 
manipulados; /Autoclavável: até 137ºC;/  
Medidas: - Altura 2,5 cm; - Concavidade superior 
2,5 cm - capacidade máxima 3ml; - Concavidade 
inferior 2 cm – capacidade máxima 2ml;/ Cores 
sortidas sem opção de escolha. 

Unid. 10 R$ 5,36 R$ 53,60 

193 19091 

Recipiente de descarte de revelador e fixador 
filme radiográfico. Recipiente de descarte de 
revelador e fixador filme radiográfico. *Indicado 
para revelação de radiografias. * Formato de Y. * 
Tampa com dobradiça. * Economia sustentável. * 
Cores identificadoras do potes: Azul: Água. 
laranja: Revelador.Verde: Fixador. * Formato 
com paredes próximas. * O interior do recipiente 
comporta até 4 radiografias simultâneas. * 75% 
de economia no processo de revelação 
radiografica. * Aumenta o tempo de vida dos 
líquidos de revelação. * Reduz o volume de 
descarte de líquido químico ao ambiente. * Evita 
troca de potes dos liquidos fixador, revelador e 
água . * Não é necessário ficar segurando o filme 
no processo de revelação e fixação 

Unid. 5 R$ 4,21 R$ 21,05 

194 19092 
revelador                           Revelador *Indicado 
para revelação da imagem do exame na película 
de filme./Embalagem com 475ml. 

Unid. 2 R$ 22,75 R$ 45,50 

195 19094 
Refil Selante:                     Refil selante: *Branco 
opaco /Kit contendo 1 seringa de selador /2g e 3 
pontas aplicadoras descartáveis. 

Unid. 10 R$ 51,27 R$ 512,65 

196 19095 

resina A1D                         Resina AD1 * Resina 
fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as 
partículas com tamanho inferior a 100 
nanometros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, 
UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 
partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 

Unid. 20 R$ 140,75 R$ 2.815,00 
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78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume em 
volume e 72,5% em peso nas cores 
Translúcidas. 

197 19096 

resina A2B                          Resina A2B * Resina 
fotopolimerizável./ Radiopaca./ Todas as 
partículas com tamanho inferior a 100 
nanometros. / Matriz orgânica de Bis-GMA, 
UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 
partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica./ 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 
78,5% em peso. / Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume em 
volume e 72,5% em peso nas cores 
Translúcidas. 

Unid. 20 R$ 140,75 R$ 2.815,00 

198 19097 

resina A1B                          Resina A1B * Resina 
fotopolimerizável. * Radiopaca. * Todas as 
partículas com tamanho inferior a 100 
nanometros. * Matriz orgânica de Bis-GMA, 
UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 
partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 
78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% 
em peso nas cores Translúcidas. 

Unid. 20 R$ 126,50 R$ 2.530,00 

199 19098 

resina BE Resina B3 * Resina fotopolimerizável. * 
Radiopaca. * Todas as partículas com tamanho 
inferior a 100 nanometros. * Matriz orgânica de 
Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-
EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. * 
Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) 
com carga inorgânica com 63,3% em volume e 
78,5% em peso. * Opacidade T (translúcida) com 
carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% 
em peso nas cores Translúcidas. 

Unid. 10 R$ 89,13 R$ 891,30 

200 19099 

resina A4                            Resina A4 *Indicada 
p/ restaurações diretas em dentes anteriores 
/Resina composta direta micro-particulada 
fotopolimerizavel 

Unid. 1 R$ 63,24 R$ 63,24 

201 19100 

resina microparticula B1            Resina 
microparticula B1 *Indicada p/ restaurações 
diretas em dentes anteriores /Resina composta 
direta micro-particulada fotopolimerizavel 

Unid. 30 R$ 78,57 R$ 2.356,95 

202 19101 

resina Flow                         Resina Flow 
*Tixotropia: escoa somente sob pressão, o que 
facilita a inserção na cavidade;/A melhor 
retenção de brilho e a menor contração de 
polimerização dos restauradores fluidos do 
mercado;/Baixa contração de polimerização e 
baixo desgaste do material /Maior fluorescência 
2. 

Unid. 30 R$ 121,50 R$ 3.645,00 

205 19104 

Seringa Carpule                     Seringa Carpule 
Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa 
de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação 
de anestesia dentária. A seringa carpule com 
refluxo evita a injeção acidental de anestésico 
num vaso sanguíneo./ Nas cores: Azul e Rosa./ 
Composição: aço inoxidável. / Evita o risco de 
injeção intra vascular./ Fácil manuseio. /Não 

Unid. 6 R$ 66,48 R$ 398,85 
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requer mudanças nas técnicas usuais de injeção. 
/ Projetada para qualquer tubete padronizado de 
anestésico./ Seguro dispositivo refluxo - pino de 
pressão ao invés de arpão ou rabo de porco, que 
provocam deformação do pistão de borracha do 
tubete, causando extravasamento e ou 
acidentes. . 

206 19105 

SELADORA Termo-seladora eletrônica, de papel 
grau cirúrgico/nylon ou rolos nylon/bilaminado; 
estrutura em aço com revestimento em 
poliestireno moldado a vácuo, largura de 371 
mm, comprimento de 230 mm e altura de 98 mm; 
consumo de 70 VA. Peso 2,5 Kg; suporte para 
rolo de papel; barra de selagem com 300 mm de 
comprimento e 13 mm de largura de selagem; 
guilhotina cortadora de papel; temperatura de 
selagem controlada; acabamento liso na cor 
branco. Chave geral liga/desliga e fusível de 
proteção. Voltagem de alimentação 127/220V 
multitensão - 60 Hz. 

Unid. 1 R$ 521,63 R$ 521,63 

207 19106 
Seringa p/ callen                    Seringa p/ Callen 
*Indicada para aplicação do cimento na cavidade 
dentária. 

Unid. 1 R$ 68,41 R$ 68,41 

209 19108 

Selante Ionomérico               Selante Ionomérico 
*Indicado para tratamento de hipersensibilidade 
de raízes expostas, selante de fóssulas e 
fissuras;Estimula a remineralização de mancha 
branca, proteção contra cárie ao redor de 
bráquetes ortodônticos./ Não necessita de pré-
tratamento quando aplicado em raízes expostas./ 
Proteção sob área aplicada em área adjacente. / 
Produto imperceptível quando aplicado, 
conferindo aspecto natural. / Permanece por 6 
meses ou mais na região aplicada. 

Unid. 10 R$ 41,08 R$ 410,80 

210 19109 

Sonda milimetrada periodontal PCP 15 Sonda 
milimetrada periodontal PCP 15 *Indicado para 
procedimentos de sondagem de bolsas 
periodontais/ Aço Immunity./Autoclavável. ./Seu 
desing proporciona boa empunhadura facilitando 
a sondagem de profundidade./Possui marcação 
a laser que não se desgasta. 

Unid. 10 R$ 77,02 R$ 770,20 

211 19110 

Sonda exploradora Clinica PQWPR.W3 Sonda 
exploradora clinica PQWPR.W3 *Indicado para 
procedimentos de sondagem de bolsas 
periodontais/ Aço Immunity./ Autoclavável. ./ Seu 
desing proporciona boa empunhadura facilitando 
a sondagem de profundidade./ Possui marcação 
a laser que não se desgasta 

Unid. 10 R$ 63,59 R$ 635,85 

212 19111 

Sindesmotomo Sindesmotomo *É utilizado em 
procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado 
para afastamento gengival./ Produzido em Aço 
Inoxidável. / Maior durabilidade e resistência ao 
instrumental. 

Unid. 40 R$ 25,17 R$ 1.006,60 

213 19112 

Solução bucal de gluconato  de clorexidina 2% 
Solução bucal de gluconato  de clorexidina 2% 
*Indicado como bactericida na limpeza e 
desinfecção de preparos cavitários antes da 
cimentação temporário ou permanente de 
coroas, inlays etc. *Na irrigação de bolsas 
periodontais em implantes para conferir ação 
anti-séptica aos cimentos cirúrgicos, em 

Unid. 5 R$ 37,55 R$ 187,75 
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pacientes com deficiência ou limitações físicas 
ou mentais e em pacientes geriátricos com 
numerosas e/ou extensas exposições de rais. *A 
clorexidina é um agente anti bacteriano,a limpeza 
de preparos com clorexidina 2% previne contra a 
presença de bactérias nos canalículos 
dentários,responsáveis pela sensibilidade e 
pulpite.Por sua ação anti-bacteriana prolongada 
sobre a placa dental *É indicada na prevenção 
terapêutica das infecções da cavidade bucal. 
Embalagem de 2l 

214 19113 

Spray refrigerante de temperatura 50º Spray 
refrigerante de temperatura 50º * É ideal para o 
teste de vitalidade. *É indicado para 
congelamento de pellets e rolos de algodão e 
esfriar materiais de impressão com tubo de 
aplicação p/maior presiçao inodoro e atóxico sem 
CFC. 

Unid. 2 R$ 45,08 R$ 90,16 

215 19114 

Sugador descártavel                 Sugador 
descártavel *Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos./ 
Transparente com ponteiras coloridas/ Tubo e 
ponteira atóxicos;/ Arame em aço especial; 
/Desenvolvido para fixação imediata na posição 
desejada pelo profissional; Embalagem com 40 
unidades. 

Pct. 60 R$ 6,32 R$ 379,40 

216 19115 

Sugador descartável cirúrgico       Sugador 
descartável cirúrgico *Utilizado em cirurgias intra-
orais para sucção de sangue e demais fluidos./ 
Possui três diâmetros de pontas, que permitem 
sugar em várias situações cirúrgicas./ Sugador 
embalado individualmente, estéril, descartável e 
atóxico./ Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido. / Diâmetro do 
tubo: 5mm./ Ponteiras e porta-filtro 
confeccionado em polietileno de alta densidade./ 
Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. 
/Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiras. 
(40 unidades de 2,5mm e 40 unidades de 
3,0mm). 

Unid. 40 R$ 28,00 R$ 1.120,00 

217 19116 
Taça de borracha                    Taça de borracha 
*Taça de borracha para contra-ângulo 

Unid. 20 R$ 2,48 R$ 49,50 

218 19117 

Teste Biológico                     Testa Biológico 
*Sensível a Geobacillus stearothermophilus 
10^5; / O Clean-Test é facil de usar e não 
necessita de análise ou teste sofisticado em 
laboratório; / Deve ser armazenado em 
temperatura controlada, longe de esterilizantes. 
Não dessecar./ Embalagem com 10 unidades. 

Unid. 4 R$ 33,09 R$ 132,36 

219 19118 
Teste bawier dick                   Teste bawier dick 
*Indicado para realizar a monetarização dos 
ciclos de esterilização a vapor. 

Unid. 100 R$ 37,50 R$ 3.750,00 

220 19119 

Tesoura Íris 11,5       Tesoura Íris 11,5 *O 
produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos 
em geral, proporcionando ao cirurgião maior 
segurança e facilidades na hora de cortar fios 
cirúrgicos, tecidos moles, etc., usados segundo 
astécnicas cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço 
inox./ Autoclavável. 

Unid. 10 R$ 19,73 R$ 197,33 
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221 19120 

Tesoura Dean Serrilha 17cm         Tesoura Dean 
Serrilha 17cm *O produto é utilizado em 
procedimentos cirúrgicos em geral, 
proporcionando ao cirurgião maior segurança e 
facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, 
tecidos moles, etc., usados segundo as técnicas 
cirúrgicas ou a critérios médicos./ Aço inox./ 
Autoclavável. 

Unid. 10 R$ 302,50 R$ 3.025,00 

222 19121 

Tesoura Goldman Fox Curva          Tesoura 
Goldman Fox Curva *Uso cirúrgico geral em uma 
das áreas de corte tem uma serrilha que melhora 
seu corte./ Aço inox./ Autoclavável 

Unid. 40 R$ 30,25 R$ 1.210,00 

223 19122 

Tira de poliéster                 Tira de poliéster 
*Utilizadas em isolamento de restaurações 
interproximais com resina composta; /Utilizada 
para remover o excesso de resina permitindo 
uma conformação anatômica correta./Tira 
transparente. 

Unid. 60 R$ 3,42 R$ 204,90 

224 19123 

Tira de aço.                    Tira de aço. 
*Combinação de uma tira muito elástica e de 
suporte extremamente estável dimensionalmente 
de aço;/ Uma superfície revestida de abrasivos 
de alta resistência ,garantindo um manuseio 
confortável e um melhor desgaste. 

Unid. 20 R$ 15,22 R$ 304,33 

225 19124 
Tira de borracha para afastamento.  Tira de 
borracha para afastamento. *Indicado para 
afastar dentes. 

Unid. 20 R$ 15,32 R$ 306,40 

226 19132 

Verniz de Fluoreto de SÓDIO Verniz de fluoreto 
de sódio *Indicado como camada protetora para 
tratar dentes hipersensíveis, dentina exposta, 
sensibilidade da superfície radicular e prevenir 
contra a cárie dentária. / Verniz com Fluoreto de 
Sodio a 5% - Um verniz de flúor muito mais 
eficiente e confortável, uma fina camada de 
Clinpro™ White Varnish pode ser aplicada no 
esmalte e dentina em questão de segundos;/ 
Maior proteção: exclusiva tecnologia TCP;/ Alto 
conteúdo de flúor: 22.600 ppm de flúor;/ 
Aplicação fácil em segundos;/ Maior efetividade: 
escoa para as áreas interproximais de difícil 
acesso;/ Alívio da hipersensibilidade;/ Invisível 
quando aplicado ao dente;/ Cor branca: mimetiza 
a cor do dente;/ Higiênico e prático: em unidose 
de 0,5 ml;/ Não precisa secar ou umedecer 
previamente à aplicação;/ Adere rapidamente à 
superfície do dente na presença de saliva;/ 
Contém xilitol;/ Sabor agradável de melão./ 
Rendimento: 1 sachê undidade por aplicação. 

Unid. 40 R$ 37,49 R$ 1.499,60 

228 19127 

Touca descartável                Touca descartável 
*Sanfonada e com elástico./ Gramatura 10./ Cor 
Branca. / Produzidas a partir de 
polipropileno/tecido não tecido (TNT)/ Fabricada 
utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. / 
Tamanho: 45 x 52 cm. / Descartáveis, individuais 
e de uso único./ Embalagem com 100 unidades. 

Unid. 30 R$ 11,99 R$ 359,78 

229 19128 

Ticresol           Ticresol *Antisséptico e 
desinfetante usado como curativo de demora em 
casos de necrose pulpar, que alia as propriedade 
do Formaldeído com o Cresol. Possui potente 
ação bactericida./ Material para desinfecção de 
canal radicular./ O produto é um antisséptico, 

Unid. 5 R$ 13,34 R$ 66,68 
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desinfetante para canais radiculares, que alia as 
propriedades do formaldeído com orto-Cresol./ 
Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia 
máxima do produto. Frasco com 10ml. 

230 19129 

Verniz cavitário                  Verniz cavitário 
*Indicado para reduzir a infiltração marginal ao 
redor da maioria dos materiais restauradores, 
especialmente das restaurações de amálgama./ 
Solução de verniz cavitário, atua como uma 
barreira contra os agentes químicos presentes 
nos materiais restauradores. /Diminuição da 
sensibilidade pós-operatório. /É usado no 
tratamento do choque galvânico. 

Unid. 10 R$ 11,88 R$ 118,83 

231 19130 

Vaselina em Pasta                Vaselina em pasta 
*Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. 
Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos 
bucais. 

Unid. 5 R$ 50,33 R$ 251,65 

232 19131 

Vaselina liquida                     Vaselina liquida *É 
indicado como emoliente da pele, remoção de 
crostas e pomadas, pastas e outros produtos 
previamente utilizados na pele, lubrificante puro 
ou como base de preparações farmacêuticas e 
cosméticas. 

Unid. 5 R$ 55,33 R$ 276,65 

233 19018 Gengivotomo Kirkland 15-16 Unid. 10 R$ 22,48 R$ 224,80 

234 17244 POLIDOR ENHANCE Unid. 20 R$ 61,05 R$ 1.221,00 

235 19219 
Separador de borracha Ortodôntico Separador 
de borracha ortodôntico/ Anel de borracha 
utilizado para afastamento entre dentes 

Unid. 10 R$ 15,32 R$ 153,20 

236 19724 

Cadeira Odontológica Completa com as 
seguintes especificações técnicas: 
 

• Cadeira odontológica eletromecânica com 
formato anatômico; circuito elétrico inteligente 
para o início e final de trabalho, o que facilita a 
movimentação com ganho de tempo. 

• Base com pequena dimensão que permite 
aproximação do CD/ASB ao campo 
operatório, reduzindo riscos de escoliose e 
hérnia de disco; fabricada em estrutura 
metálica cortada a laser e soldada com robô 
proporcionando uma solda mais homogenia; 
parte inferior com debrum de borracha, 
oferece equilíbrio estrutural ao conjunto 
possibilitando total estabilidade, sem 
necessidade de fixação ao piso. 

• Sistema tipo pantográfico de elevação 
confeccionado em ferro fundido e chapa de aço 
dobrado, oferece maior resistência, capacidade 
de elevação de até 175 kg. 

• Movimentos silenciosos e suaves do assento 
e encosto acionados por dois motoredutores 
elétricos, isentos de óleo; potência consumida 
237 VA. 

• Articulação central única entre assento e 
encosto confeccionada em ferro fundido modular 
com acabamento pintado, evita acúmulo de 
resíduos, facilita a limpeza e desinfecção. 

• Comando de pé fixo e integrado na base da 
cadeira, de fácil acesso pelo CD, tornando a 

Unid. 1 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
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operação biossegura e exigindo menor esforço; 
com os movimentos de subida e descida do 
assento e encosto; volta a zero sincronizado, 
que agiliza o retorno do paciente à posição 
inicial; liga e desliga do refletor com quatro 
intensidades de luz programáveis, três 
posições de trabalho programáveis pelo 
profissional com movimentos automáticos e 
sincronizados de elevação e inclinação, 
reguláveis conforme o biótipo do CD; 
interrupção dos movimentos automáticos 
com um simples toque em qualquer 
comando. 

• Estruturas do  assento  e  encosto  fabricadas 
em  vergalhões e  chapas de  aço  dobrado 
proporcionam maior leveza, robustez e 
resistência estrutural ao conjunto; encosto 
revestido em poliestireno de alto impacto 
proporciona melhor acabamento e maior 
durabilidade; a pequena espessura do encosto 
permite ao CD/ASB melhor e mais cômoda 
aproximação ao campo operatório; Capas de 
acabamento do encosto, na mesma cor do 
estofamento propiciam um melhor detalhe ao 
produto. 

• Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e 
com banho químico de zinco; pintadas com 
tinta eletrostática, lisa e de alto brilho, 
proporciona melhor acabamento e proteção 
efetiva contra contaminação e corrosão; capas 
de poliestireno e ABS, de cantos 
arredondados e proteção 
anti-UV. 

• Braço esquerdo fixo e o da direita com 
abertura lateral confeccionados na cor cinza, 
em 
integral skin, material resistente a riscos de 
superfície e a desinfecção. 

• Altura máxima do assento 785 mm, mínima de 
390 mm acima do piso facilita a entrada e a 
saída do paciente e possibilita procedimentos em 
dentes posteriores da maxila. 

• Estofamento envolvente e anatômico com 
comprimento de 1870 mm e largura máxima 
do encosto de 650 mm, construído com 
espuma especial de poliuretano com densidade 
progressiva, moldado com perfil de PVC 
flexível com forro extra em malha PA; com 
densidade confortável e apoio lombar, oferece 
maior conforto ao paciente em sessões de longa 
duração; totalmente sem costura ou emendas de 
fácil limpeza e desinfecção; capa protetora para 
os pés removível e lavável, permitindo uma 
limpeza eficaz, cores suaves dão melhor 
integração com outros componentes do 
consultório. 

• Encosto de cabeça com formas e espessuras 
reduzidas; movimento longitudinal, bi- 
articulado, ajustável para o maior conforto do 
paciente, e antero-posterior ajustáveis através 
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de 
manípulos, permitem atendimento a pacientes 
especiais, cadeirantes e odontopediatria. 

• Circuito elétrico de baixa voltagem de corrente 
contínua e cabos planos de alta flexibilidade e 
isolação elétrica, com ligações feitas através 
de conectores rápidos que não necessitam de 
soldas, pois autoperfuram o chicote e são 
firmemente fixados, evitando desacoplamentos 
acidentais ou eventuais maus contatos. 

• Sistema interno de canaletas para passagem 
das mangueiras, proporciona maior 
biossegurança ao consultório. 

• Fusíveis de proteção de rede de 10A ou 5A, 
segurança no sistema elétrico da cadeira contra 
oscilações de tensões e corrente. 

• Pontos de alimentação e ligação do equipo e 
da unidade auxiliar localizados sob a tampa 
frontal da cadeira; chave geral 
energiza/desenergiza todo o conjunto; o 
estado energizado é indicado pelo LED interno 
que fica aceso na própria chave geral. 

• Transformador com seleção de entrada para 
110/127/220V, baixa voltagem na saída - 12 
volts, proporciona tensão adequada para a 
lâmpada do refletor, aumentando a sua vida útil, 
pois evita 
a queima frequente por oscilação de voltagem. 
 

• Equipo odontológico acoplado à cadeira, 
ocupa menos espaço; braço articulado com 
formato redondo, mobilidade horizontal e 
vertical até 50 cm, com travamento 
pneumático tipo arm lock que, com um simples 
toque, permite movimentar ou fixar o equipo na 
posição desejada, sem necessidade do 
profissional sair da posição de trabalho. 

• Corpo giratório no braço do equipo com 
sistema de ajuste de nível, confeccionado em 
poliestireno com 3 mm de espessura, 
resistente a impactos; sem cantos vivos ou 
ranhuras, facilita a higienização e a colocação 
de barreiras. 

• Partes metálicas decapadas, fosfatizadas e 
com banho químico de zinco; juntamente com 
as capas de poliestireno e ABS, de cantos 
arredondados e proteção de UV, e outras 
peças são pintadas com tinta de poliuretano 
lisa, de alto brilho, que proporciona melhor 
acabamento e proteção efetiva contra 
contaminação e corrosão. 

• Concebido para operar na posição 1 ISO. 

• Seleção automática das pontas por sistema 
pneumático, através de bloco de 
acionamento; fabricado em metal não-ferroso 
com banho de níquel químico, possui número 
reduzido de peças móveis, proporciona maior 
durabilidade, baixo custo de manutenção e não 
sofre corrosão, módulo dotado de regulagens 
individuais de ar e água, de fácil manuseio de 
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calibração. 

• Mangueiras lisas, leves e flexíveis 
proporcionam conforto ao CD pela ausência de 
tensão; o tipo 
oblate, arredondado, com revestimento liso e 
sem estrias facilita a limpeza e a desinfecção. 

• Suporte de pontas confeccionado em ABS com 
3 mm de espessura, em peça única separada 
do corpo do equipo, possibilitando a colocação 
de barreiras, com capa removível para lavagem 
e higienização adequada. 

• Terminal de pontas com uma seringa tríplice 
confeccionada totalmente em metal não-ferroso, 
mecânica, com ar, água e spray e condutos 
separados de ar e água, formando spray na 
ponta da seringa; bico curvo, removível e 
esterilizável em autoclave, que permite 
direcionar o jato para qualquer quadrante da 
cavidade bucal; dois terminais tipo borden, 
sendo um para o baixa rotação e outro para o 
alta rotação com torneira de regulagem de 
precisão para o spray próprio corpo do 
terminal oferece maior facilidade na regulagem 
do fluxo de água na ponta. 

• Puxadores bilaterais incorporados ao corpo 
do equipo, facilita a movimentação, higienização 
e a colocação de barreiras. 

• Bandeja removível para colocação de material e 
instrumental de uso constante; fabricada em 
aço inox, com tamanho de 360 mm x 230 mm. 

• Reservatório de água fixado no suporte sob o 
corpo da unidade auxiliar, com tampa 
despressurizadora, que facilita o 
reabastecimento; em policarbonato transparente 
para melhor visualização interna; capacidade de 
1000 ml, para o “Sistema Potável” para 
alimentação da seringa tríplice e spray da 
peça de mão. 

• Válvula reguladora de pressão de ar 
estabilizada para seringa, reservatório de 
água e suctores. 

• Pedal único, pneumático, de acionamento 
progressivo para comando das peças de mão. 
 

• Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a 
cadeira; acompanha os movimentos de subida e 
descida da cadeira, facilita a aproximação da 
auxiliar, pintada com tinta a base de 
poliuretano, lisa de alto brilho proporciona 
melhor acabamento e proteção efetiva contra 
contaminação e corrosão. 

• Corpo confeccionado em poliestireno de alto 
impacto, espessura de 3mm, injetado a 
vácuo, 
que evita a oxidação e dá maior resistência 
estrutural ao conjunto, porém com leveza. 

• Bacia removível, confeccionada em cerâmica 
esmaltada, não permite aderência de resíduo, 
resistente aos produtos usados para 
desinfecção, em cor clara, contrasta com 
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qualquer sujeira; com ralo separador de 
detritos, retêm resíduos sólidos evitando 
entupimento dos sugadores e da caixa de 
esgoto, conduto de água com redutor de 
pressão evita que a alimentação da água seja 
inconveniente. 

• Suporte dos sugadores separado do corpo da 
unidade, com giro de 180º; interruptor de 
acionamento elétrico com temporizador 
programável de água para a bacia, 
proporcionando economia de água no 
consultório, com dois sugadores, sendo um 
sugador tipo Venturi Plus com sucção três 
vezes superior ao sistema convencional e 
outro operado através de bomba de vácuo 
com potência de 500 mm/hg e vazão de 200 
L/min, acionados automaticamente ao serem 
retirado do suporte, proporcionam sucção 
constante, boa drenagem do líquido sugado e 
não causam refluxo ou retorno de odores; 
mangueiras dos sugadores com engate 
rápido que conectam e desconectam facilmente 
sem a necessidade de uso de ferramentas, 
possibilitando a limpeza e desinfecção. Ejector 
do sistema à vácuo com registro esférico 
impede sucção desnecessária, confeccionado 
em alumínio anodizado com terminal giratório e 
engate rápido que conecta e desconecta 
facilmente para a limpeza e esterilização; 
adaptador para cânula também autoclavável 
facilita o uso em qualquer parte da cavidade oral. 

• Tubulação de água, ar e esgoto em PVC e 
poliuretano totalmente embutida, proporciona 
maior segurança e evita contaminações. 

• Separadores de detritos, instalados sob a 
tampa frontal da cadeira, com tampa e tela em 
aço inox, retém a passagem de partículas 
sólidas maiores para o ejetor, evitando 
entupimento e facilitando a limpeza e a remoção 
dos detritos. 

• Caixa de esgoto blindada em PVC, com 
respiro e abafador que minimiza o ruído de 
saída de ar do sugador e a contaminação de 
bactérias para o meio ambiente. 

 
REFLETOR 

• Refletor
 odontol
ógico,
 monofo
cal, 

 
 
composto 

 
 
de cabeçote
 com
 espelho
 especial 

multifacetado, que gera inúmeras fontes de luz 
através de suas facetas proporcionando um foco 
concentrado e sem as sombras causadas pela 
interposição das mãos ou, eventualmente, da 
cabeça do C.D. 

• Espelhamento especial multicoating com 
materiais de alta dureza proporciona uma 
durabilidade acentuada, evitando a reflexão dos 
raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem 
produzir calor que exceda a 3º C na temperatura 
ambiente, proporcionando conforto para o 
operador e o paciente. 

• Intensidade de luz programável na faixa de 
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9.000, 16.000, 22.000 e 30.000 lux através de 
comando localizado no pedal da cadeira, com 
temperatura de cor de aproximadamente 
4.000º K, que reflete luz branca neutra, obtida 
em intervalo de 4.500º K a 6.000º K, não 
provocando distorção na cor dos dentes e 
materiais restauradores utilizados, ideal para a 
escolha de resinas estéticas. 

• Campo de iluminação emitido de forma 
retangular, refletindo numa área 8 x 16cm, a 
uma distância de 60 cm do foco, não ofusca o 
paciente. 

• Fonte de luz com LED LXR7 – SW 40, de 12V 
AC, com durabilidade estimada de 50.000 horas. 

• Protetor do Led confeccionado em alumínio 
usinado permite dissipar o calor mantendo a 
temperatura  ambiente;  protetor  do  espelho  
confeccionado  em  material  transparente, 
policarbonato LEXAN GE, de fácil limpeza, 
oferece proteção contra acidentes. 

• Cabeçote com puxadores ergonômicos 
confeccionado em policarbonato, com fácil pega 
pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do 
feixe de luz, oferece maior resistência e 
possibilita a colocação de barreiras e a 
desinfecção. 

• Coluna de fixação e braço tipo pantográfico, 
com formato redondo, confeccionado em aço 
carbono fosfatizado e pintado com tinta a 
base de poliuretano com fino acabamento, lisa, 
de alto brilho, o que facilita a limpeza e 
desinfecção. Braço multiarticulado com 
articulações em aço carbono, não sofrem 
desgastes, e permitem o posicionamento do 
cabeçote com mínimo de esforço, alcança 
qualquer campo de trabalho e proporciona 
iluminação otimizada. 

• Seleção de entrada para 110/127/220V, baixa 
voltagem na saída - 12 V.A.C., proporciona 
tensão adequada para o led, aumentando a sua 
vida útil, pois evita a queima freqüente por 
oscilação de voltagem. 

• Fusível de 1A (110/127V). 

• Fabricado conforme as Normas IEC 60601-1: 
Classe I Tipo B operação intermitente e 
Diretiva 93/42: Classe I. 
 
 
 

237 19725 

Mocho           Mocho odontológico com sistema 
de elevação do assento por ação de pistão a 
gás, e o de descida pressionado pelo peso do 
usuário. Ambos os movimentos são acionados 
através de uma alavanca sub-lateral direita e 
amortecidos por um sistema de borracha 
amortecedora que permitem movimentos suaves 
e o posicionamento na altura desejada. ? Capa 
telescópica do pedestal em polipropileno permite 
melhor acabamento. ? Cinco rodízios duplos 
proporcionam melhor estabilidade e 

Unid. 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00 
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movimentação, fixados nas extremidades da 
base de sustentação, oferece resistência 
estrutural ao conjunto pelo formato pentagonal. ? 
Encosto oscilante, com movimentos reguláveis 
de afastamento e aproximação e estofamento 
levemente côncavo apoiando as costas do 
profissional na região lombar, altura do encosto 
em relação ao assento de 130 mm. ? Assento 
com estofamento pouco espesso e bem 
consistente, altura máxima de 540 mm e mínima 
de 400 mm, formato anatômico permite que o 
profissional fique apoiado nos ísquios e não nas 
pernas com borda anterior arredondada em 
forma de cascata evita compressão de artérias, 
veias, nervos e tendões de músculos que 
poderiam provocar dormência nos pés e varizes 
nas pernas. ? Assento e encosto giratório facilita 
o deslocamento dos braços sobre o plano de 
trabalho, evitando torções do tronco; estofados 
anatomicamente, com espuma de poliuretano 
moldado e revestido com perfil de PVC 
expandido com densidade confortável, oferecem 
grande conforto ao profissional; totalmente sem 
costura ou emendas de fácil limpeza e 
desinfecção. 

239 19727 

Ultrasom para limpeza (remoção de cá) Aparelho 
conjugado de ultrassom piezoelétrico para 
profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de 
sódio para remoção do biofilme não 
mineralizado; corpo confeccionado em ABS com 
design vertical, circuito eletrônico, com 
estabilizador de freqüência, painel com controles 
do sistema ergonomicamente desenhados, led 
indica que o aparelho está energizado; chave 
seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato; 
chave seletora de potência do ultrassom 
regulável em sete estágios e chave de 
regulagem da bomba peristáltica, bomba 
peristáltica com micromotor elétrico, possibilita a 
regulagem da vazão do líquido irrigante. Tanque 
do reservatório de líquido irrigante acoplado e 
removível, confeccionado em policarbonato 
transparente, com led para visualização do nível 
do líquido, peça de mão do ultrassom leve e de 
formato anatômico, transdutor cerâmico 
piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, 
gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 
kHz ± 5. Duas capas protetoras do transdutor, 
rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave 
até 135º C, ponta ativa do instrumento com 
amplitude variável, dependendo da potência, de 
0,05mm a 0,1mm; acompanha três tips para 
remoção do cálculo - dois Perio Sub e um Perio 
Supra - e duas chaves para instalação dos tips, 
com prolongador de proteção, todos 
esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção 
do biofilme não mineralizado selecionado através 
da chave seletora no painel; reservatório de 
bicarbonato de sódio, confeccionado em 
policarbonato, tampa transparente confeccionada 
em policarbonato, linha interna do jato de pó em 

Unid. 1 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 
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aço inox, peça de mão do jato de bicarbonato 
removível e esterilizável em autoclave. Capas do 
ultrassom, peça de mão do jato de bicarbonato e 
mangueiras de ar e água com sistema de 
proteção biocida, acompanha agulha/vareta e 
frasco de bicarbonato de sódio natural de 250 g, 
filtro de ar para drenagem da umidade do ar, 
válvula de bloqueio interrompe a saída do jato, 
válvula reguladora de pressão, válvula alavanca 
para limpeza da linha de pó. Pedal único de 
acionamento para o ultrassom e jato de 
bicarbonato de sódio; formato redondo com 
acionamento de qualquer ângulo. Cabo de 
alimentação elétrico contendo em sua 
extremidade plugue de três pinos de 4,0 mm de 
espessura ou 10ª. Dispositivo multi-tensão com 
comutação automática entre 99 e 242 VCA - 
50/60 Hz. 

240 19728 

Compressor Silencioso Compressor de ar para 
uso odontológico que dispensa o uso do óleo 
como lubrificante em seu funcionamento 
utilizando viton no anel do pistão; produz ar 
isento de partículas de óleo; cabeçotes, cilindros 
e carcaças aletados em alumínio tratado 
eletroliticamente proporcionam melhor dispersão 
do calor gerado pelo atrito entre o cilindro e o 
pistão; eixo do pistão apoiado sobre rolamento 
de agulha autolubrificante; um motor com 02 
pistões de 1,12 HP; volume de ar aspirado de 8,1 
PCM ou 212 litros/minuto; pressão máxima de 
120 Lbf/pol2 e de nível sonoro de 65 dB; 
reservatório horizontal com capacidade de 40 
litros, revestimento externo e interno pelo 
processo de pintura eletrostática a pó; dreno no 
reservatório; duas ventoinhas ligadas ao eixo de 
cada motor; válvula de segurança acionada 
quando a pressão atinge 132 psi; válvula de 
retenção com mola em aço inoxidável; 
mangueira de ligação cabeçote - válvula de 
retenção em borracha com corpo dos terminais 
em latão para evitar oxidações; pés com calços 
em borracha que reduzem o nível de vibração; 
válvula de alívio por solenóide de acionamento 
elétrico; pressostato automático com chave liga 
desliga responsável por controlar o acionamento 
e desligamento do motor; protetor de sobrecarga; 
manômetro para indicação da pressão de ar do 
tanque; manômetro de indicação de pressão de 
saída do ar para a rede; regulador que mantém 
constante a pressão de trabalho. Dimensões 
totais: 400 mm de comprimento x 400 mm de 
largura e 695 mm de altura. Voltagem de 
alimentação: 127 OU 220 VAC. 

Unid. 1 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 

  VALOR TOTAL ESTIMADO             330.656,54 

 
 
 

Observação: 
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1-O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
  
2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a 
rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis. 
 
 
Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues no 
Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG. Após a 
solicitação, o licitante terá o prazo de 10 dias úteis para efetivar a entrega. 
 
Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega dos produtos, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, 
acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas 
decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº.:  
02.04.02.10.301.0009.2143.4.4.90.52.00- Ficha 263 
02.04.02.10.301.0009.2143.3.3.90.30.00- Ficha 260 
 

 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Doresópolis/MG. 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/_____ 
PREGÃO Nº 043/2018 
PROCESSO Nº 033/2018 
 
VALIDADE: 12 meses 
 
Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de _____, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal de Doresópolis/MG, situada na Praça Tiradentes, nº. 29, centro, 
nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Eliton Luiz Moreira, nos termos do 
art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe 
de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 043/2018 RESOLVE registrar 
os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata,  beneficiário 
____________________________________, localizado na rua 
___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 
__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 
_________________________, neste ato representado por 
___________________________________, conforme quadro abaixo: 
 
 

 
01 - DO OBJETO: 
Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em 
que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o 
prazo para entrega. 
 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir 
da sua assinatura. 
II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata 
de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do 
respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do 
Município. 
 
04 - DO PREÇO 
I - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva 
classificação no Pregão nº 033/2018. 
II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da 
legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão nº 033/2018, que integra o presente instrumento de compromisso. 
III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das 
propostas apresentadas, no Pregão nº 033/2018 pelas empresas detentoras da 
presente Ata, as quais também a integram. 
 
05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos 
anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento. 
II - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de cinco dias da data da 
convocação por parte do Município. 
III - O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de 
Fornecimento. 
 
06 - DO PAGAMENTO 
I - Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente 
na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 
30 dias, após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante 
apresentação da Nota Fiscal. 

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido  de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
da seguinte formula:   

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso.  

 
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
I - As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento. 
II - Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações 
exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto 
apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco 
dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
III - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade 
requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, 
devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o 
local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 
IV - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal ou nota-fiscal 
fatura, conforme o caso. 
V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
VI - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 
ata. 
VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo 
de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas. 
VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
 
08 - DAS PENALIDADES 
I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa 
equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 
administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco 
anos. 
II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens de 
fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emissão, poderá 
implicar na aplicação da multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do documento 
de empenhamento de recursos. 
III - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá 
aplicar, às detentoras da presente Ata, a penalidade, de dez por cento do valor 
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remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do 
contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 
IV - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem 
efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas 
para constituir dívida ativa, na forma da lei. 
 
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 
I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da 
presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado 
o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das 
propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 033/2018, o qual integra a 
presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a 
que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços. 
II - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
I - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas 
pertinentes. 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da 
Lei Federal 8.666/93. 
 
11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 
Pela Administração, quando: 
A - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
B - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, 
e a Administração não aceitar sua justificativa; 
C - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 
D - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
E - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
F - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 
G - a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 
Registro de Preços; 
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações 
oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
publicação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.306.647/0001-01 

 

Praça Tiradentes nº. 29 – CEP 37926-000 – Fone/Fax: (0xx37) 3355-1222 

Adm.: 2017/2020 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a 
juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883/94. 
A - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera 
ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do 
pedido. 
 
12 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
I - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, pelo Secretario requisitante. 
 
13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 033/2018 e as propostas das 
empresas classificadas no certame supra-numerado. 
13.2. - Fica eleito o foro desta Comarca de  Piumhi/MG para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização da presente Ata. 
13.3. - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, 
Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de Direito. 
 
 

 
DORESÓPOLIS/MG, 03 de Agosto de 2018 

 
 
 

Éliton Luiz Moreira 
Prefeito Municipal de Doresópolis/MG 
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ANEXO V AO PROCESSO Nº 043/2018, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
033/2018. 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA 
LEI Nº 10.520/2002 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
____________________________________________,CNPJ__________________

___________ , sediada ________________________________________________ 

, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 

nº  ____/_____, DECLARA expressamente que : 

 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

 
 
_______________________ , ______ de ___________ de _____. 
 
 
______________________________________________ 

       Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
Nome: _______________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO 

PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO 

ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO VI AO PROCESSO Nº 043/2018, MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL 033/2018. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

 

Data e local 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII AO PROCESSO Nº 043/2018, MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL. 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

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

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 


