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SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos, 

materiais, equipamentos e instrumentais clínicos e odontológicos, para suprimento da 

rede municipal de saúde do Município de Francisco Beltrão

eletrônico nº134/2022 com vigência de 

2023 conforme segue: 

ATA SRP Nº 1097/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 00.802.002/0001-02
Lote Item Código Descrição 

001 9 76026 água destilada: agua destilada, aspecto físico: líquido incolor, 
inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia 
brasileira. galão de 5 litros. 

001 23 71941 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO: aspecto físico: líquido límpido, 
incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), 
fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de 
pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: 
hidratado, número de referência química: cas 64
INPM, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, 
deverá conter o certificado do INMETRO, nome do fabricante, data 
de fabricação, número do lote, prazo de validade e com regist
Anvisa ou Ministério da Saúde. Caixa com 12 unidades. 

001 131 72159 CIMENTO PERIODONTAL CIRURGICO: Cimento odontológico, 
tipo:  cirúrgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto 
físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: Cimento 
cirúrgico sem eugenol; Composição: 01 bisnaga com 90 grama de 
Base e 01 bisnaga com 90 gramas de Acelerador. 

001 132 72160 CIMENTO PROVISORIO (COLTOSOL): Cimento odontológico, 
tipo:  obturador provisório, característica adicional: sem flúor, 
aspecto físico: pasta única. Cimento odontológico, tipo: 
provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta 
única. OBS: Cimento para preenchimento temporário de cavidades 
dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do 
dente, radiopaco, destinado para aplicação tempo
prazo (máximo 1 a 2 semanas). Composição: oxido de zinco; sulfato 
de zindo –hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de 
terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de 
hortelã. 20 gramas. 

001 139 81679 Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório:volume 
interno   acima de 120 l, características adicionais:isento óleo, 
tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem:110/220 v, 
componente adicional:válvula de segurança, manômetro, dreno p/ 
água, rele térmico;   

001 227 81614 Fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:4
comprimento:compr. mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos, 

materiais, equipamentos e instrumentais clínicos e odontológicos, para suprimento da 

e saúde do Município de Francisco Beltrão, decorrente do Pregão 

/2022 com vigência de 31 de outubro de 2022 a 30

EMPRESA DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
02 

Marca UN 

água destilada: agua destilada, aspecto físico: líquido incolor, 
inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopeia 
brasileira. galão de 5 litros.  

CPOH UN 

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO: aspecto físico: líquido límpido, 
incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), 
fórmula química: c2h5oh, peso molecular: 46,07 g,mol, grau de 
pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: 

idratado, número de referência química: cas 64-17-5 . Obs: 70 
INPM, para uso hospitalar, embalagem de plástico, contendo 1 litro, 
deverá conter o certificado do INMETRO, nome do fabricante, data 
de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na 
Anvisa ou Ministério da Saúde. Caixa com 12 unidades.  

TANGARA CX 

CIMENTO PERIODONTAL CIRURGICO: Cimento odontológico, 
tipo:  cirúrgico periodontal, composição: com eugenol, aspecto 
físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. OBS: Cimento 
cirúrgico sem eugenol; Composição: 01 bisnaga com 90 grama de 

bisnaga com 90 gramas de Acelerador.  

MAQUIRA UN 

CIMENTO PROVISORIO (COLTOSOL): Cimento odontológico, 
tipo:  obturador provisório, característica adicional: sem flúor, 
aspecto físico: pasta única. Cimento odontológico, tipo: obturador 
provisório, característica adicional: sem flúor, aspecto físico: pasta 
única. OBS: Cimento para preenchimento temporário de cavidades 
dentárias, endurecimento químico, com coloração semelhante a do 
dente, radiopaco, destinado para aplicação temporária a curto 
prazo (máximo 1 a 2 semanas). Composição: oxido de zinco; sulfato 

hidratado; sulfato de cálcio hemidratado; diatmacea de 
terra; dibutil ftalato; copolímero; cloreto de polivinila; aroma de 

ALLPLAN UN 

Compressor de ar odontológico, capacidade reservatório:volume 
interno   acima de 120 l, características adicionais:isento óleo, 
tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem:110/220 v, 
componente adicional:válvula de segurança, manômetro, dreno p/ 

FIAC UN 

Fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:4-0, 
comprimento:compr. mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril  

TECHNOFIO-
ACE 

UN 
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de insumos, 

materiais, equipamentos e instrumentais clínicos e odontológicos, para suprimento da 

, decorrente do Pregão 

30 de outubro de 

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.000,00 9,12 

300,00 42,73 

10,00 118,86 

300,00 7,29 

15,00 6.739,52 

300,00 59,83 
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001 228 81616 Fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:5
sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:5
comprimento:compr. mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril 

001 246 76057 gel dental: dentifrício, composição básica: creme dental com fluor 
ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental. 

001 338 76069 luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico, 
material: plástica, tamanho: tamanho único, características 
adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: 
descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa com 100 unidades. 

001 342 72393 MARTELO CIRURGICO TIPO MEAD: Martelo uso odontológico, 
material: aço inoxidável e teflon, característica adicional: duplo, 
tipo: mead.  

001 351 81632 Negatoscópio, material estrutura:chapa aço, acabamento superficial   
estrutura:pintura eletrostática, material visor:acrílico, tensão 
alimentação:110/220v e 60hz, características adicionais:radiografias 
panorâmicas. obs: unidade 

001 359 76072 pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho 
grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, 
tipo: diamantada. obs: bisnaga 

001 363 81720 Pinça anatomica reta 16cm: pinça cirúrgica, material: aço 
inoxidável,  modelo: dissecção, tipo ponta: c, vídea, comprimento: 
16 cm, características adicionais: anatômica unidade. 

001 404 72376 SABONETE ANTISSEPTICO: Clorexidina digluconato, dosagem: 
2%,  aplicação: degermante. OBS: Sabonete líquido com clorexidina 
2%, degermante. Apresentação: frasco de 1 litro. 

001 417 72379 SUGADOR CIRURGICO: Sugador, material:  resina 
abs,polipropileno,pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem 
individual, tipo uso: estéril, descartável. OBS :Embalagem com 20 
unidades.  

 
ATA SRP Nº 1098/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 29.312.896/0001-26
Lote Item Código Descrição 

001 118 81604 Cadeira clínica, aplicação:odontologia, material:tubo de aço,  
acabamento da estrutura:pintura poliuretana, tipo de assento:assento 
giratório e altura regulável, acabamento do assento:poliuretano 
injetado, pvc laminado sem costura, tipo de pés:com 5 r. obs
odontológico com encosto.unidade 

001 123 72145 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB:  caneta alta rotação, material 
rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade 
máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, 
troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, 
tipo cabeça: cabeça padrão. obs: caneta de alta rotação com encaixe 
borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou 
super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em 
alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinf
cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray 
triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000, rolamentos de cerâmica. 
registro na anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste 
do parana ou próximo a região de francisco be
características: rotores balanceados: com baixo nível de ruído e 
vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente.peso 
ideal: projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o 
que impede a força contrária em relação ao mo
campo de trabalho.spray triplo: com distribuição simétrica, evita o 
superaquecimento na região de corte da broca.acoplamento borden 
material aço ou metal duro sistema press button.torque: 0,13 ncm. 
ruído: 64 dbs. pressão do ar: 32 lb
aço inox. autoclavável.longa vida útil. não serão aceito canetas com 
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Fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:5-0,  Fio de 
sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:5-0, 
comprimento:compr. mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo 
cilíndrica, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade:estéril  

TECHNOFIO-
ACE 

UN 

gel dental: dentifrício, composição básica: creme dental com fluor 
ativo (1500 ppm), capacidade: 90 g, aplicação: higiene dental.  

ICE FRESH UN 

luva plástica descartável: luva para procedimento não cirúrgico, 
material: plástica, tamanho: tamanho único, características 
adicionais: embalagem individual, esterilidade: estéril, tipo uso: 
descartável, modelo: ambidestra. obs: caixa com 100 unidades.  

DESCARPACK CX 

MARTELO CIRURGICO TIPO MEAD: Martelo uso odontológico, 
material: aço inoxidável e teflon, característica adicional: duplo, 

GOLGRAN UN 

Negatoscópio, material estrutura:chapa aço, acabamento superficial   
estrutura:pintura eletrostática, material visor:acrílico, tensão 
alimentação:110/220v e 60hz, características adicionais:radiografias 
panorâmicas. obs: unidade  

BIOTRON UN 

pasta diamantada: pasta abrasiva, apresentação: grãos, tamanho 
grão: 2 a 4 microns, aplicação: polimento final de porcelana e resina, 
tipo: diamantada. obs: bisnaga  

IODONTOSUL UN 

Pinça anatomica reta 16cm: pinça cirúrgica, material: aço 
inoxidável,  modelo: dissecção, tipo ponta: c, vídea, comprimento: 
16 cm, características adicionais: anatômica unidade.  

CASSIFLEX UN 

SABONETE ANTISSEPTICO: Clorexidina digluconato, dosagem: 
2%,  aplicação: degermante. OBS: Sabonete líquido com clorexidina 
2%, degermante. Apresentação: frasco de 1 litro.  

VIC PHARMA FR 

SUGADOR CIRURGICO: Sugador, material:  resina 
abs,polipropileno,pvc, tipo: sangue, apresentação: embalagem 
individual, tipo uso: estéril, descartável. OBS :Embalagem com 20 

MAQUIRA UN 

EMPRESA DETENTORA: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 
26 

Marca UN 

Cadeira clínica, aplicação:odontologia, material:tubo de aço,  
acabamento da estrutura:pintura poliuretana, tipo de assento:assento 
giratório e altura regulável, acabamento do assento:poliuretano 
injetado, pvc laminado sem costura, tipo de pés:com 5 r. obs: mocho 
odontológico com encosto.unidade  

DENTMED UN 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PB:  caneta alta rotação, material 
rolamento: rolamento cerâmica, velocidade máxima: velocidade 
máxima menor ou igual 400.000 rpm, refrigeração: 3 ou mais furos, 
troca de brocas: botão de pressão(pb), tipo conexão: conexão 2 furos, 
ipo cabeça: cabeça padrão. obs: caneta de alta rotação com encaixe 

borden e sistema press boton de troca de brocas automático, extra ou 
super torque com baixo nível sonoro (db) 69; confeccionada em 
alumínio anodizado, ou metal cromado, facilitando a desinfecção; 
cabeça com linhas arredondadas, sistema de refrigeração por spray 
triplo ou mais, rotação (rpm) 0 a 420.000, rolamentos de cerâmica. 
registro na anvisa e assistência técnica autorizada na região sudoeste 
do parana ou próximo a região de francisco beltrão/pr.obs: 
características: rotores balanceados: com baixo nível de ruído e 
vibração, garante menos estresse para o dentista e paciente.peso 
ideal: projetada para compensar o peso e a força das mangueiras, o 
que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do 
campo de trabalho.spray triplo: com distribuição simétrica, evita o 
superaquecimento na região de corte da broca.acoplamento borden – 
material aço ou metal duro sistema press button.torque: 0,13 ncm. 
ruído: 64 dbs. pressão do ar: 32 lbs. material: alumínio e peças em 
aço inox. autoclavável.longa vida útil. não serão aceito canetas com 

DENTEMED UN 
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200,00 59,83 

2.000,00 1,49 

100,00 10,96 

5,00 114,68 

20,00 443,38 

150,00 9,32 

25,00 16,50 

200,00 22,28 

2.000,00 1,99 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 50,00 450,00 

 200,00 390,00 
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acoplamento para mangueira de plástico ou material semelhante 
(revestimento interno e externo) , pois o mesmo resseca devido a 
esterilização e tem vida út
para a utilização nas unidades odontológicas do município, pois a 
esterilização é feita a cada paciente. unidade

001 174 81607 Consultório odontológico: cadeira estofamento couro ou material 
laminado sem costura, atóxico, antichamas, refletor de led, caixa 
ligação integrada, uma seringa tríplice, dois terminal borden 
contendo:1   sistema venturi, 1 sistema bomba vácuo(sugador), 
cuspideira com registro abre/fecha agua, garrafa pet 1 lt, 1 mocho 
odontológico.  

001 175 72191 CONTRA-ÂNGULO: Caneta baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, 
refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: 
motor pneumático. OBS: Com as seguintes características míni
com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com 
sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. Corpo 
em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o 
micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press 
adaptar-se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, 
com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. 
Autoclavável: 135 º C; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. Registro 
ANVISA e assistência técnica autorizada na região sudoeste do
Paraná ou próximo a Francisco Beltrão/PR. 

001 350 72334 MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO: Caneta baixa 
rotação, tipo:  micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, 
refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 
rpm. OBS: com as seguintes características mínimas: spray interno e 
externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em 
alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e 
desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 
360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); 
velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui (sistema de 
reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da 
rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; 
autoclavável até 135º C; ruído 70 dbs. Registro ANVISA e assistên
técnica autorizada na região sudoeste do Paraná ou próximo a 
Francisco Beltrão/PR.  

001 426 72388 ULTRASSON ODONTOLOGICO: Equipamento odontológico, tipo:  
jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, 
material corpo: plástico abs, indicação: 
profilaxia,periodontia,endodontia, fonte: eletro
componentes adicionais: bomba per
líquido,pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal. OBS: 
Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; 
Chave liga /desliga; Chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; 
Sintonia automática de freq
sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos 
em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultrassom com 
sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do 
transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; 
Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de 
entrada; Sistema eletro
solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar 
instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio 
da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com 
bomba peristáltica, Copo removível. Registros de ajuste fino para 
controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada 
operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com 
tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semiautomática; 
Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; 
Pedal para acionamento; Kit para esterilização, acompanha o 
suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Tensão (V): bivolt 
110/220V - 50/60 Hz; Frequência: 32KHz; Potência: 60 VA; Garantia 
Mínima de 12 meses; Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
Registro na ANVISA. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico 
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acoplamento para mangueira de plástico ou material semelhante 
(revestimento interno e externo) , pois o mesmo resseca devido a 
esterilização e tem vida útil extremamente curta, não sendo viável 
para a utilização nas unidades odontológicas do município, pois a 
esterilização é feita a cada paciente. unidade 

Consultório odontológico: cadeira estofamento couro ou material 
laminado sem costura, atóxico, antichamas, refletor de led, caixa 
ligação integrada, uma seringa tríplice, dois terminal borden 
contendo:1   sistema venturi, 1 sistema bomba vácuo(sugador), 

spideira com registro abre/fecha agua, garrafa pet 1 lt, 1 mocho 

DENTEMED UN 

ÂNGULO: Caneta baixa rotação, tipo:  contra ângulo, 
relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt,fg, 
refrigeração: s, refrigeração, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: 
motor pneumático. OBS: Com as seguintes características mínimas: 
com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com 
sistema intra onde o torque e a rotação são transmissão 1:1. Corpo 
em alumínio anodizado ou metal cromado, giro livre de 360° sobre o 
micromotor, trava da broca por lamina de aço ou press boton e 

se à todas as brocas e materiais de uso em baixa rotação, 
com spray externo ao corpo, rotação: 3.000 a 20.000 rpm. 
Autoclavável: 135 º C; peso: 90 gramas, ruído: 70 dbs. Registro 
ANVISA e assistência técnica autorizada na região sudoeste do 
Paraná ou próximo a Francisco Beltrão/PR.  

DENTEMED UN 

MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO: Caneta baixa 
rotação, tipo:  micromotor, conexão: conexão borden 2 furos, 
refrigeração: c, refrigeração interna, rotação: cerca de 5.000 a 20.000 
rpm. OBS: com as seguintes características mínimas: spray interno e 

o através de mangueira siliconizada. Confeccionado em 
alumínio anodizado ou metal cromado, facilitando a assepsia e 
desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 
360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); 

dade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui (sistema de 
reversão) anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da 
rotação no sentido horário e anti horário; baixo nível de ruído; 
autoclavável até 135º C; ruído 70 dbs. Registro ANVISA e assistência 
técnica autorizada na região sudoeste do Paraná ou próximo a 

 

DENTEMED UN 

ULTRASSON ODONTOLOGICO: Equipamento odontológico, tipo:  
jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico: motor de bancada, 
material corpo: plástico abs, indicação: 
profilaxia,periodontia,endodontia, fonte: eletro-pneumático, 
componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p, 
líquido,pedal, componentes: 2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal. OBS: 
Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; 
Chave liga /desliga; Chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; 
Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-
sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos 
em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultrassom com 
sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do 

a do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; 
Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de 
entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas 
solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar 

Despressurização interna do bicarbonato de sódio 
da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com 
bomba peristáltica, Copo removível. Registros de ajuste fino para 
controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada 

Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com 
tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semiautomática; 
Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; 
Pedal para acionamento; Kit para esterilização, acompanha o 

três insertos e chave de aperto; Tensão (V): bivolt 
50/60 Hz; Frequência: 32KHz; Potência: 60 VA; Garantia 

Mínima de 12 meses; Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
Registro na ANVISA. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico 

DENTEMED UN 
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 5,00 13.800,00 

 20,00 364,00 

 30,00 328,00 

 10,00 2.200,00 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as 
despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como 
no período da garantia caso necessário. A instalação dos 
equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias 
diferentes.  

 
ATA SRP Nº 1099/2022 
EMPRESA DETENTORA:
- EPP 
CNPJ Nº 04.709.243/0001-54
Lote Item Código Descrição 

001 38 81598 Autoclave, material:aço inox, tipo :horizontal, modelo: gravitacional, 
operação:automática, digital, característica adicional:sistemas de 
secagem e segurança, volume câmara:cerca de 25 l, 
composição:sensores temperatura e pressão, alarmes, outros comp. 
Unidade, voltagem:110/220V. 

001 39 81597 Autoclave, material:aço inox, tipo :horizontal, modelo: gravitacional, 
operação:automática, digital, característica adicional:sistemas limpeza, 
segurança, secagem porta fechada, volume câmara:cerca de 20 l, 
composição:sensores temperatura e pressão, a. uni
voltagem:110/220V.  

 
ATA SRP Nº 1100/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 10.641.724/0001-78
Lote Item Código Descrição 

001 189 72201 DETERGENTE ENZIMÁTICO: Detergente enzimático, composição: a 
base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. 
OBS: Limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, 
odontológico e hospitalares, composto de CINCO (05) enzimas do
grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases 
(conforme RDC 55/2012), que facilite a ação e proteção do 
instrumental. Detergente não iônico/aniômico, PH neutro, 
biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em 
temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual 
ou automática, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor 
agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem 
de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de 
fabricação e validade). 

001 343 81630 Máscara cirúrgica, tipo:não tecido,3 camadas,pregas horizontais, 
,atóxica, tipo fixação:com elástico, características adicionais:clip nasal 
embutido,hipoalergênica, excelente qualidade,tipo uso:descartável. 
obs:caixa com 50 unidades cada 

 
 
 
ATA SRP Nº 1101/2022 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 08.036.508/0001-51
Lote Item Código Descrição 

001 119 76037 caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico,  
comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: 
acondicionamento de alimentos,saladas,etc..., cor: branca, 
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izado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as 
despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como 
no período da garantia caso necessário. A instalação dos 
equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias 

EMPRESA DETENTORA: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

54 
Marca UN 

Autoclave, material:aço inox, tipo :horizontal, modelo: gravitacional, 
operação:automática, digital, característica adicional:sistemas de 
secagem e segurança, volume câmara:cerca de 25 l, 
composição:sensores temperatura e pressão, alarmes, outros comp. 

dade, voltagem:110/220V.  

DIGITALE UN 

Autoclave, material:aço inox, tipo :horizontal, modelo: gravitacional, 
operação:automática, digital, característica adicional:sistemas limpeza, 
segurança, secagem porta fechada, volume câmara:cerca de 20 l, 
composição:sensores temperatura e pressão, a. unidade, 

DIGITALE UN 

EMPRESA DETENTORA: C. PARRA VIEIRA 
78 

Marca UN 

DETERGENTE ENZIMÁTICO: Detergente enzimático, composição: a 
base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase. 
OBS: Limpador multienzimático para limpeza de artigos médicos, 
odontológico e hospitalares, composto de CINCO (05) enzimas do 
grupo das amilases, proteases, lipases, peptidases e celulases 
(conforme RDC 55/2012), que facilite a ação e proteção do 
instrumental. Detergente não iônico/aniômico, PH neutro, 
biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em 

mbiente ou aquecida para processos de limpeza manual 
ou automática, de ação rápida. Pouca formação de espuma, sem odor 
agressivo na forma concentrada ou diluída. Apresentação: embalagem 
de 05 litros, constando dados de identificação (nº do lote, data de 

bricação e validade).  

 UN 

Máscara cirúrgica, tipo:não tecido,3 camadas,pregas horizontais, 
,atóxica, tipo fixação:com elástico, características adicionais:clip nasal 
embutido,hipoalergênica, excelente qualidade,tipo uso:descartável. 
obs:caixa com 50 unidades cada  

 CX 

EMPRESA DETENTORA: CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

51 
Marca UN 

caixa plástica 30 litros: caixa plástica, material: plástico,  
comprimento: 47 cm, largura: 30 cm, altura: 18 cm, aplicação: 
acondicionamento de alimentos,saladas,etc..., cor: branca, 

RISCHIOTO UN 
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BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 5,00 3.600,00 

 5,00 3.410,00 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 120,00 79,30 

2.000,00 4,79 

CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

100,00 41,99 
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características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, 
capacidade 30 litros.  

001 120 76038 caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, 
comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características 
adicionais: com tampa, capacidade: 50 l 

 
ATA SRP Nº 1102/2022 
EMPRESA DETENTORA:
FARMACEUTICOS LTDA.
CNPJ Nº 44.734.671/0001-51
Lote Item Código Descrição 

001 28 71954 ANESTESICO 2% SEM VASO: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, 
apresentação: injetável. OBSERVAÇÃO: a base de cloridrato de 
lidocaína, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada 

 
ATA SRP Nº 1103/2022 
EMPRESA DETENTORA:
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME
CNPJ Nº 21.504.525/0001-34
Lote Item Código Descrição 

001 5 71956 AFASTADOR LABIAL ADULTO: Afastador odontológico, material:  
plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: 
autoclavável, tamanho: adulto. 

001 24 71942 ALICATE PERFURADOR AINSWORTH: Material p, isolamento 
dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: 
instrumental, perfurador de ainsworth 

001 32 71959 ANESTESICO TÓPICO Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel 
tópico.  OBSERVAÇÃO: vários sabores, anestésico tópico com 20% 
de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 
gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega 

001 66 72043 BROCA CIRURGICA CARBIDE 701: Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
picotada, numeração americana 1: ref. 701. 

001 68 72046 BROCA CIRURGICA CARBIDE 702: Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
picotada, numeração americana 1: ref. 702. 

001 70 72050 BROCA CIRURGICA CARBIDE 703:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
picotada, numeração americana 1: ref. 703. 

001 153 72150 CONDENSADOR DE PAIVA N.02 : Condensador 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, 
tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia. 

001 155 72154 CONDENSADOR DE PAIVA N.04: Condensador 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, 
tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia. 

001 196 72218 ESCOVA DENTAL INFANTIL: Escova dental, material cerdas: 
náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: 
retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, 
características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características 
adicionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo 
cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas. OBS: 
Com capinha protetora para as cerdas.pacote com 50 unidades. 

001 229 72243 FIO DENTAL 25 METROS: Fio dental, material: fio resina 
termoplástica,  comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro. 

001 230 72242 FIO DENTAL DE 100 METROS: Fio dental, material:   poliamida, 
comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, 
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características adicionais: industrial, fechada, com tampa, resistente, 

caixa plástica 50 litros: caixa plástica, material: polipropileno, 
comprimento: 55 cm, largura: 35,50 cm, altura: 31 cm, características 
adicionais: com tampa, capacidade: 50 l  

RISCHIOTO UN 

EMPRESA DETENTORA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 

51 
Marca UN 

ANESTESICO 2% SEM VASO: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, 
apresentação: injetável. OBSERVAÇÃO: a base de cloridrato de 
lidocaína, caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada  

CRISTALIA CX 

EMPRESA DETENTORA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME 

34 
Marca UN 

AFASTADOR LABIAL ADULTO: Afastador odontológico, material:  
plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: 
autoclavável, tamanho: adulto.  

MAQUIRA UN 

ALICATE PERFURADOR AINSWORTH: Material p, isolamento 
dental, dique de borracha, material: aço inoxidável, tipo: 
instrumental, perfurador de ainsworth  

GOLGRAN UN 

ANESTESICO TÓPICO Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel 
tópico.  OBSERVAÇÃO: vários sabores, anestésico tópico com 20% 
de benzocaina, ação aproximada de 20 a 30 minutos, pote com 12 
gramas, validade mínima de 01 ano da data de entrega  

DFL UN 

BROCA CIRURGICA CARBIDE 701: Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
picotada, numeração americana 1: ref. 701.  

KAVO UN 

BROCA CIRURGICA CARBIDE 702: Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
picotada, numeração americana 1: ref. 702.  

KAVO UN 

BROCA CIRURGICA CARBIDE 703:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: tronco cônica, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
picotada, numeração americana 1: ref. 703.  

KAVO UN 

CONDENSADOR DE PAIVA N.02 : Condensador - uso 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 2, 
tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.  

TRINKS UN 

CONDENSADOR DE PAIVA N.04: Condensador - uso 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 4, 
tipo uso: autoclavável, aplicação: endodontia.  

TRINKS UN 

ESCOVA DENTAL INFANTIL: Escova dental, material cerdas: 
náilon, material cabo: plástico, tipo cabo: reto, formato cabeça: 
retangular, com cantos arredondados, aplicação: infantil, 
características adicionais cabo: ligeiramente flexível, características 

ionais: comprimento 16cm, 4 fileiras tufo, total 28 tufos, tipo 
cerdas: macia, da mesma altura, extremidades arredondadas. OBS: 
Com capinha protetora para as cerdas.pacote com 50 unidades.  

MEDFIO PCT 

FIO DENTAL 25 METROS: Fio dental, material: fio resina 
termoplástica,  comprimento: 25 m, tipo: regular, sabor: neutro.  

MEDFIO UN 

FIO DENTAL DE 100 METROS: Fio dental, material:   poliamida, 
comprimento: 100 m, características adicionais: com cera mineral, 

MEDFIO UN 
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50,00 69,99 

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 

Quant. Valor unitário 
R$ 

100,00 151,00 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 20,00 8,18 

 50,00 69,96 

 1.000,00 7,80 

 20,00 4,94 

 20,00 4,94 

 20,00 4,75 

 20,00 4,12 

 20,00 4,34 

 2.000,00 34,59 

 500,00 1,15 

 1.000,00 2,39 
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aromatizado.  

001 275 72281 HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO: Hidróxido de cálcio, tipo: 
cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto 
completo. Obs: Sistema pasta
autoendurecível e rígido, aplicação especifica para uso odontológico 
e indicado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais 
restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a 
dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais 
restauradores. Com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico
utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentarias. Base: 
ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, oxido de zinco e corantes 
minerais. Apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 
tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco d

001 358 72338 PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO COM FLUOR:  Pasta 
profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril 
sulfato de sódio, características adicionais: com flúor. 

001 387 72362 POTE DAPPEN: Pote odontológico, material: plástico, formato:  
cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen. 

001 423 72385 TIRA DE POLIESTER: Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: 
pré-cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, 
largura: 10 mm, tipo uso: descartável. 

 
ATA SRP Nº 1104/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 44.223.526/0001-06
Lote Item Código Descrição 

001 71 72070 BROCA CIRURGICA ESFERICA N 4 HASTE LONGA:  Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 . 

001 127 72155 CIMENTO MTA DE ENDODONTIA: Cimento odontológico, tipo:  
endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, 
apresentação: conjunto completo. OBS: cimento endodôntico 
composto de óxidos minerais na forma de finas partículas 
hidrofílicas. É indicado em casos de perfuração radicular (canal e 
furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por 
absorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, 
apicigenese e apicificação. Composição: 02 doses de MTA de 0,28 G, 
3 ml de agua destilada (apresentação SACHE). 

001 190 81611 Disco - uso odontologia, tipo:lixa, material:poliéster + óxido de   
alumínio, tipo face:monoface, diâmetro:cerca de 1/2 pol, tipo do 
encaixe:encaixe p/ mandril c/ parafuso, tipo uso:descartável. obs: 
caixa com 50 unidades sortidos cada 

001 211 72229 ESPONJA HEMOSTATICA: Hemostático absorvível, material:  
esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características 
adicionais: em cubo, 1 cm. OBS: embaladas individualmente em 
blister. Prazo de validade de 01 ano da data da entrega. Caixa com 
unidades.  

001 267 81619 Grampo uso odontológico, material:aço inoxidável, tipo uso: 
reutilizável, tamanho:27, finalidade:isolamento absoluto do dente. 
obs: unidade  

001 285 72401 LIGA PARA AMÁLGAMA CÁPSULA DE 1 PORÇÃO: Amálgama, 
tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: 
cápsula. OBS:Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura 
homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com 
uma porção .( 500 cápsulas) 

001 286 72402 LIGA PARA AMALGAMA CAPSULA DE 2 PORÇÕES:  Amálgama, 
tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: 
cápsula. OBS:Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura 
homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com 
duas porções . (500 cápsulas) 
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HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO: Hidróxido de cálcio, tipo: 
cimento, aspecto físico: base + catalisador, apresentação: conjunto 
completo. Obs: Sistema pasta-pasta, hidróxido de cálcio 
autoendurecível e rígido, aplicação especifica para uso odontológico 

icado para capeamento pulpar e forro protetor sob materiais 
restauradores, cimento, etc. produzido em coloração semelhante a 
dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais 
restauradores. Com alta resistência a dissolução pelo ácido fosfórico, 
utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentarias. Base: 
ester glicolsalicilato, fosfato de cálcio, oxido de zinco e corantes 
minerais. Apresentação: kit com 01 tubo de pasta de 13 gramas, 01 
tubo de pasta catalizadora de 11 gramas e 01 bloco de mistura.  

DENTISPLY UN 

PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO COM FLUOR:  Pasta 
profilática, composição básica: pedra pomes, composição: lauril 
sulfato de sódio, características adicionais: com flúor.  

MAQUIRA UN 

POTE DAPPEN: Pote odontológico, material: plástico, formato:  
cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen.  

MAQUIRA UN 

TIRA DE POLIESTER: Matriz odontológica, material: poliéster, tipo: 
cortada, formato: fita, apresentação: envelope 50 folhas de 10cm, 

largura: 10 mm, tipo uso: descartável.  

QUIMIDROL UN 

EMPRESA DETENTORA: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 
06 

Marca UN 

BROCA CIRURGICA ESFERICA N 4 HASTE LONGA:  Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 .  

KAVO UN 

CIMENTO MTA DE ENDODONTIA: Cimento odontológico, tipo:  
endodôntico, composição: à base de mta, aspecto físico: pó + líquido, 
apresentação: conjunto completo. OBS: cimento endodôntico 
composto de óxidos minerais na forma de finas partículas 

indicado em casos de perfuração radicular (canal e 
furca) iatrogênica ou por lesão de carie, perfuração radicular por 
absorção interna, retrobturação, proteção pulpar direta, pulpotomia, 
apicigenese e apicificação. Composição: 02 doses de MTA de 0,28 G, 

ml de agua destilada (apresentação SACHE).  

ANGELUS UN 

uso odontologia, tipo:lixa, material:poliéster + óxido de   
alumínio, tipo face:monoface, diâmetro:cerca de 1/2 pol, tipo do 
encaixe:encaixe p/ mandril c/ parafuso, tipo uso:descartável. obs: 
caixa com 50 unidades sortidos cada  

TDV CX 

ESPONJA HEMOSTATICA: Hemostático absorvível, material:  
esponja de gelatina liofilizada, esterilidade: estéril, características 
adicionais: em cubo, 1 cm. OBS: embaladas individualmente em 
blister. Prazo de validade de 01 ano da data da entrega. Caixa com 10 

MAQUIRA CX 

Grampo uso odontológico, material:aço inoxidável, tipo uso: 
reutilizável, tamanho:27, finalidade:isolamento absoluto do dente. 

DFL UN 

LIGA PARA AMÁLGAMA CÁPSULA DE 1 PORÇÃO: Amálgama, 
tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: 
cápsula. OBS:Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura 
homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com 

o .( 500 cápsulas)  

SDI UN 

LIGA PARA AMALGAMA CAPSULA DE 2 PORÇÕES:  Amálgama, 
tipo: liga c, alto teor de cobre, componentes: mercúrio, apresentação: 
cápsula. OBS:Alto teor de cobre não gamma e presa normal. Mistura 
homogênea sem manipulação direta. Apresentação cartucho com 

rções . (500 cápsulas)  

SDI UN 
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 150,00 17,77 

 120,00 3,51 

 150,00 1,39 

 200,00 1,05 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 20,00 8,24 

 5,00 136,00 

 100,00 36,53 

 250,00 37,40 

 20,00 10,44 

 10,00 945,81 

 10,00 1.648,96 
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001 419 76080 Terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c,  
ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto 
físico: pasta. frasco de 10g. obs: composição: iodofórmio, 
paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lot
validade. unidade  

 
ATA SRP Nº 1105/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 02.136.854/0001-25
Lote Item Código Descrição 

001 60 72034 BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO:  Broca baixa rotação, tipo: 
contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: 
corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 OBS: 
Multilaminada para baixa rotação nº.04. 

001 61 72035 BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO:  Broca baixa rotação, tipo: 
contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: 
corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 OBS: 
Multilaminada para baixa rotação nº.06. 

001 62 72033 BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO: Broca baixa rotação, tipo: 
contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: 
corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 OBS: 
Multilaminada para baixa rotação nº.02. 

001 64 72032 BROCA CARBIDE:  Broca alta rotação, material: carbide, formato: 
esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração 
americana 1: ref. 1,4. OBS: alta rotação nº1/4, liga de aço tungstênio 
vanádio, com proteção anti
inoxidável, autoclavável. 

001 65 72052 BROCA CIRURGICA CARBIDE 701 HASTE LONGA:  Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica 
adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana 1: ref. 701. 

001 67 72053 BROCA CIRURGICA CARBIDE 702 HASTE LONGA: Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica 
adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana 1: ref. 702. 

001 69 72056 BROCA CIRURGICA CARBIDE 703 HASTE LONGA:  Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica 
adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana 1: ref. 703. 

001 288 72301 LIMA FLEXOFILE Nº 15
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, 
comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, 
componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa 
com 06 unidades.  

001 290 72302 LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 25MM (15
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, 
comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, 
componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa 
com 06 unidades  

001 291 72303 LIMA HEDSTROEM 2º SERIE 25MM (45
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, 
comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, 
componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa 
com 06 unidades.  

001 292 72304 LIMA K FILE 10 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 
unidades.  

001 293 72305 LIMA K FILE 10 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. .obs: caixa com 06 
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Terapêutica alveolar: cimento odontológico, tipo: tampão alveolar c,  
ação cicatrizante, característica adicional: sem eugenol, aspecto 
físico: pasta. frasco de 10g. obs: composição: iodofórmio, 
paramonoclorofenol e excipientes. com data de fabricação, lote e 

BIODINAMICA UN 

EMPRESA DETENTORA: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
25 

Marca UN 

BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO:  Broca baixa rotação, tipo: 
contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: 
corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 4 OBS: 
Multilaminada para baixa rotação nº.04.  

D PERFECT UN 

BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO:  Broca baixa rotação, tipo: 
contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: 
corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 6 OBS: 
Multilaminada para baixa rotação nº.06.  

D PERFECT UN 

BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO: Broca baixa rotação, tipo: 
contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, tipo corte: 
corte regular, tipo haste: haste regular, referência: ref. 2 OBS: 
Multilaminada para baixa rotação nº.02.  

D PERFECT UN 

BROCA CARBIDE:  Broca alta rotação, material: carbide, formato: 
esférica, tipo haste: haste curta, tipo corte: corte médio, numeração 
americana 1: ref. 1,4. OBS: alta rotação nº1/4, liga de aço tungstênio 
vanádio, com proteção anti-ferrugem ou carbeto de tungstênio e aço 
inoxidável, autoclavável.  

D PERFECT UN 

BROCA CIRURGICA CARBIDE 701 HASTE LONGA:  Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica 
adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana 1: ref. 701.  

D PERFECT UN 

BROCA CIRURGICA CARBIDE 702 HASTE LONGA: Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica 
adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana 1: ref. 702.  

D PERFECT UN 

BROCA CIRURGICA CARBIDE 703 HASTE LONGA:  Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: tronco cônica, característica 
adicional: picotada, tipo haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, 
numeração americana 1: ref. 703.  

D PERFECT UN 

LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1º SERIE 31MM:  Lima uso 
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, 
comprimento: 31 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, 
componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa 

D PERFECT CX 

LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 25MM (15-40): Lima uso 
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, 
comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, 
componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa 

D PERFECT CX 

LIMA HEDSTROEM 2º SERIE 25MM (45-80): Lima uso 
odontológico, material: aço inoxidável, modelo: hedstroem, 
comprimento: 25 mm, aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, 
componentes: c, cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 10 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 10 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. .obs: caixa com 06 

D PERFECT CX 
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 Quant. Valor unitário 
R$ 

 80,00 4,16 

 80,00 4,48 

 80,00 4,48 

 50,00 4,50 

 100,00 5,50 

 100,00 5,50 

 100,00 5,45 

30,00 14,25 

100,00 11,10 

30,00 11,10 

25,00 11,10 

40,00 11,10 
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unidades.  

001 294 72307 LIMA K FILE 15 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor.Obs: caixa com 06 
unidades. 

001 295 72308 LIMA K FILE 15 31MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 
unidades  

001 296 72309 LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 21MM: Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo. OBS: caixa com 06 unidades.

001 297 72310 LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 25MM: Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades. 

001 298 72311 LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 31MM: Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades. 

001 299 72312 LIMA K FILE 45 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 
unidades.  

001 300 72313 LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 21MM: Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo.Obs:caixa 

001 301 72314 LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 25MM: Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo.Obs:caixa com 06 unidades

001 302 72315 LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 31MM: Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo.Obs:caixa com 06 unidades 

001 303 72316 LIMA K FILE 6 21MM: Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 
unidades  

001 304 72317 LIMA K FILE 6 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 
unidades 

001 305 72318 LIMA K FILE 6 31MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 
unidades  

001 306 72319 LIMA K FILE 8 21MM: 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 
unidades 

001 307 72320 LIMA K FILE 8 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 
unidades  

001 308 72321 LIMA K FILE 8 31MM: 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 
unidades 

001 309 72288 LIMA KFILE N. 20, 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
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25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor.Obs: caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 15 31MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

1ªSERIE 21MM: Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo. OBS: caixa com 06 unidades. 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 25MM: Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.  

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 15/40 1ªSERIE 31MM: Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo. Obs:caixa com 06 unidades.  

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 45 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 45, componentes: c, cursor. Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 21MM: Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo.Obs:caixa com 06 unidades 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 25MM: Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo.Obs:caixa com 06 unidades 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 45/80 2ªSERIE 31MM: Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, 
aplicação: digital, tamanho: 2ª série,45 a 80, componentes: c, cursor, 
apresentação: conjunto completo.Obs:caixa com 06 unidades  

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 6 21MM: Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 6 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 6 31MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 06, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 8 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 8 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA K FILE 8 31MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 31 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 08, componentes: c, cursor.Obs:caixa com 06 

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N. 20, 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 

D PERFECT CX 
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digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades. 

001 310 72287 LIMA KFILE N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades. 

001 311 72293 LIMA KFILE N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. Caixa com 6 
unidades.  

001 312 72294 LIMA KFILE N.20, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. Caixa com 6 
unidades.  

001 313 72289 LIMA KFILE N.25, 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades. 

001 314 72295 LIMA KFILE N.25, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor. Caixa com 6 
unidades.  

001 315 72296 LIMA KFILE N.30, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor. Caixa com 6 
unidades.  

001 316 76066 lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.   

001 317 72297 LIMA KFILE N.35, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 35, componentes: c, cursor. Caixa com 6 
unidades.  

 
ATA SRP Nº 1106/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 71.505.564/0001-24
Lote Item Código Descrição 

001 159 72181 CONE DE GUTA-PERCHA MEDIUM, 28MM: Cone endodôntico, 
tipo:  acessório, material: guta
mm, apresentação: estojo 120 pontas. 

001 215 72208 EXTIRPA POLPA N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. . obs: caixa com 06 
unidades  

 
 
ATA SRP Nº 1107/2022 
EMPRESA DETENTORA:
ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ Nº 10.633.441/0001-84
Lote Item Código Descrição 

001 2 81593 Acessórios - uso odontológico, aplicação:organização de brocas,   
tipo:mni caixa perfurada autoclavável. obs : unidade 

001 277 76060 integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo:  
integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, 
características adicionais: para esterilização a vapor, componentes 
adicionais: indicador químico externo para controle exposição
pacotes com 200 unidades. 
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digital, tamanho: nº 20, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.  

LIMA KFILE N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.  

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. Caixa com 6 

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N.20, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 20, componentes: c, cursor. Caixa com 6 

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N.25, 21MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 25, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.  

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N.25, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 25, componentes: c, cursor. Caixa com 6 

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N.30, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 30, componentes: c, cursor. Caixa com 6 

D PERFECT CX 

lima kfile n.35, 21mm: lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável modelo: tipo kerr, comprimento: 21 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 35, componentes: cursor. Caixa com 6 unidades.   

D PERFECT CX 

LIMA KFILE N.35, 25MM: Lima uso odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: tipo kerr, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 35, componentes: c, cursor. Caixa com 6 

D PERFECT CX 

DETENTORA: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
24 

Marca UN 

PERCHA MEDIUM, 28MM: Cone endodôntico, 
tipo:  acessório, material: guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas.  

DENTSPLY CX 

EXTIRPA POLPA N.15, 25MM: Lima uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 25 mm, aplicação: 
digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. . obs: caixa com 06 

KDENT CX 

EMPRESA DETENTORA: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA. 

84 
Marca UN 

uso odontológico, aplicação:organização de brocas,   
tipo:mni caixa perfurada autoclavável. obs : unidade  

GOLGRAN UN 

integrador químico: indicador químico, classe: classe v, tipo:  
integrador, apresentação: pacote pronto para teste, uso único, 
características adicionais: para esterilização a vapor, componentes 
adicionais: indicador químico externo para controle exposição. obs : 
pacotes com 200 unidades.  

CLEAN-
UP 

PCT 
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20,00 12,00 

20,00 12,00 

20,00 11,00 

20,00 11,00 

20,00 11,00 

20,00 10,77 

10,00 10,77 

20,00 10,77 

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

30,00 25,75 

50,00 25,73 

FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS 

Quant. Valor unitário 
R$ 

100,00 58,99 

150,00 41,50 
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001 391 72368 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina a3,5: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radi
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un a30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, propor
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade  

001 392 81644 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina b1: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio flu
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes an
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estét
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. 

001 393 72370 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina b3: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos.não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e obser
acima. unidade 

001 394 81645 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa1: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radio
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, propor
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade 

001 395 72371 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa2: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fl
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
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Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina a3,5: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un a30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina b1: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos.não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina b3: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un b30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos.não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa1: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa2: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 

FGM UN 
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tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados est
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade 

001 396 72373 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa3,5: resina 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente dispers
tamanho médio de partículas 0,7un oa30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consist
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao 
acima. unidade 

001 397 72372 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa3: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un oa3,
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas d
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade 

001 398 72369 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa resina b2: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopa
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un b20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à ba
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporcio
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade 

001 399 72365 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a1: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio flu
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteri
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
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tamanho médio de partículas 0,7un oa20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa3,5: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un oa30. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa .resina oa3: resina composta, 
tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto 
físico: pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un oa3,5. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa resina b2: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un b20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a1: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 

FGM UN 
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elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade 

001 400 72366 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a2: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiop
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un a20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à b
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporci
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. Unidade  

001 401 72367 Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a3 resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluo
(0,02-2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02
tamanho médio de partículas 0,7un a3,5. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes an
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estét
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 
acima. unidade 

 
ATA SRP Nº 1108/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 15.250.965/0001-00
Lote Item Código Descrição 

001 173 81612 Conjunto higiene, uso:adulto, composição:escova, dentifrício e fio   
dental, escova dental adulto: escova dental, material cerdas: sintético, 
material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: 
cantos arredondados, tipo cerdas: macia, m
tufos. obs: cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, aparadas 
uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com 
empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno 
atóxico. com capinha protetora para as cerda
unidade  

001 245 76054 gel dental infantil: dentifrício, composição básica: creme dental com 
fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti
90 g 2000 un  

 
ATA SRP Nº 1109/2022 
EMPRESA DETENTORA:
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
CNPJ Nº 18.252.904/0001-70
Lote Item Código Descrição 

001 344 81631 Máscara, tipo:respirador, tipo uso:n 95,filtro mecânico de tnt 
(partículas 0,1micron), tipo fixação:duplo sistema de tiras elásticas, 
características adicionais:4 camadas(c/filme),sem válvula,clip nasal. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a2: resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un a20. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

Resina composta, tipo:fotopolimerizável, tamanho partículas: 
microhíbrida, aspecto físico:pastosa. resina a3 resina composta, tipo: 
fotopolimerizável, tamanho partículas: microhíbrida, aspecto físico: 
pastosa. obs: micro hibrida a base de microglas radiopaca 
fotopolimerizavel. composta por: vidro bário alumínio fluoretado 

2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), 
tamanho médio de partículas 0,7un a3,5. bisnaga de 4g. obs: resina 
composta microhíbrida, fotopolimerizável, radiopaca, à base de 
microglass ii. indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores. apresenta uma excelente consistência e permite a 
obtenção de restaurações estéticas de forma simples e com extrema 
capacidade de mimetismo com os dentes naturais, proporciona um 
elevado brilho, permitindo excelentes resultados estéticos. não serão 
aceito resinas que não correspondam ao descritivo e observação 

FGM UN 

EMPRESA DETENTORA: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
00 

Marca UN Quant.

Conjunto higiene, uso:adulto, composição:escova, dentifrício e fio   
dental, escova dental adulto: escova dental, material cerdas: sintético, 
material cabo: plástico, aplicação: adulto, características adicionais: 
cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 34 
tufos. obs: cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufos, aparadas 
uniformemente e arredondadas; cabo angular anatômico, com 
empunhadura medindo aproximadamente 18 cm, em polipropileno 
atóxico. com capinha protetora para as cerdas e fio dental 25m. 

ALG 
DENTAL 

UN 1.500,00

gel dental infantil: dentifrício, composição básica: creme dental com 
fluor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 

ALG 
KIDS 

UN 2.000,00

EMPRESA DETENTORA: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

70 
Marca UN Quant.

Máscara, tipo:respirador, tipo uso:n 95,filtro mecânico de tnt 
(partículas 0,1micron), tipo fixação:duplo sistema de tiras elásticas, 
características adicionais:4 camadas(c/filme),sem válvula,clip nasal. 

PRÓPRIA UN 3.000,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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300,00 28,90 

200,00 29,00 

GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.500,00 4,20 

2.000,00 7,99 

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO 

Quant. Valor unitário 
R$ 

3.000,00 0,74 
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unidade  

 
ATA SRP Nº 1110/2022 
EMPRESA DETENTORA:
PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ Nº 38.732.408/0001-20
Lote Item Código Descrição 

001 249 72258 GORRO DESCARTAVEL: Touca, tipo: descartável, material: 
polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único 
com elástico. Obs: pacote com 100 unidades. 

 
ATA SRP Nº 1111/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 10.625.395/0001-71
Lote Item Código Descrição 

001 217 72231 FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTILFilme 
radiológico, tipo:  raio-
contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com 
sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 
segundos, para processo 
revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente 
da clinica. obs: caixa com 150 peliculas cada. 

 
 
ATA SRP Nº 1112/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 22.077.847/0001-07
Lote Item Código Descrição 

001 188 81610 Detergente ener f30 neutro: detergente, composição: tesoativos   
aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: limpeza em geral, 
aroma: neutro, características adicionais: tensoativo biodegradáv
diluição 1,15 litros, aspecto físico: líquido. obs: frasco de 1 litro 

 
ATA SRP Nº 1113/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 72.150.550/0001-06
Lote Item Código Descrição 

001 121 81605 Câmara escura revelação raio x, material:plástico, uso:portátil,   
componente:abertura c/ angulagem, componente 1:base removível, 
acessórios:c/ luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1:até 5 
recipientes, adicional:c/ luz led. obs: unidade 

001 232 72245 FIXADOR RADIOGRAFICO: Fixador radiológico, aplicação:  para 
processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para 
uso. Obs: agua (85-90%), tiossulfato de amônia (5
amônia (5-10%), frasco com 475ml. 

 
ATA SRP Nº 1114/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 09.676.256/0001-98

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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EMPRESA DETENTORA: HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS LTDA. 

20 
Marca UN Quant.

GORRO DESCARTAVEL: Touca, tipo: descartável, material: 
polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único 
com elástico. Obs: pacote com 100 unidades.  

HIPOMEDIC PCT 1.000,00

EMPRESA DETENTORA: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 
71 

Marca UN 

FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTILFilme 
-x, dimensões: 22 x 35 mm. OBS: Embalagem 

contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com 
sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 
segundos, para processo de revelação manual, com tempo de 
revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente 
da clinica. obs: caixa com 150 peliculas cada.  

CARESTREAM CX 

EMPRESA DETENTORA: JOSE DANTAS DINIZ FILHO 
07 

Marca UN 

Detergente ener f30 neutro: detergente, composição: tesoativos   
aniônicos, coadjuvante, preservantes,, componente ativo: linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: limpeza em geral, 
aroma: neutro, características adicionais: tensoativo biodegradável, 
diluição 1,15 litros, aspecto físico: líquido. obs: frasco de 1 litro  

CICLOFARMA FR 

EMPRESA DETENTORA: JULIANO DE COSTA LTDA 
06 

Marca UN 

Câmara escura revelação raio x, material:plástico, uso:portátil,   
componente:abertura c/ angulagem, componente 1:base removível, 
acessórios:c/ luvas removíveis e visor fotoprotetor, acessórios 1:até 5 
recipientes, adicional:c/ luz led. obs: unidade  

ESSENCE UN 

FIXADOR RADIOGRAFICO: Fixador radiológico, aplicação:  para 
processamento manual, aspecto físico: solução aquosa pronta para 

90%), tiossulfato de amônia (5-10%), tiocianato de 
10%), frasco com 475ml.  

KULZER UN 

EMPRESA DETENTORA: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 
98 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

Quant. Valor unitário 
R$ 

1.000,00 6,69 

 

Quant. Valor unitário 
R$ 

30,00 188,00 

Quant. Valor unitário 
R$ 

50,00 78,99 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 20,00 228,82 

 250,00 8,00 
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Lote Item Código Descrição 

001 138 81606 Compressa gaze, material:tecido 100% algodão, tipo:13 fios/cm2, 
modelo :cor branca,isenta de impurezas, camadas:8 camadas, 
largura:7,50 cm, comprimento:7,50 cm, dobras:5 dobras, características 
adicionais:descartável. pacote com 500 unidades. 

 
ATA SRP Nº 1115/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 07.752.236/0001-23
Lote Item Código Descrição 

001 137 72162 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LITROS:  
Coletor material pérfuro
total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: 
revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: 
descartável.  

001 330 81622 Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:6,50, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma. 
obs: par  

001 331 81623 Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:7, esterilidade: 
estéril, características adicionais:sem pó, punho longo com bainha, 
apresentação:hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, aplicação:antid. . o

001 332 81624 Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:7,50, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, aplicação:antiderrapante. obs
:par  

001 333 81625 Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:8, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma 
ab. obs: par  

001 334 81626 Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
e uniforme, tamanho:extrapequeno, características 
adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, 
modelo:forma. obs: caixa com 100 unidades cada. 

001 335 81629 Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
e uniforme, tamanho:grande, características adicionais:lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, 
tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato ana. ob
caixa com 100 unidades cada 

001 336 81628 Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
e uniforme, tamanho:médio, características adicionais:lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, 
tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato anat. . 
caixa com 100 unidades cada 

001 337 81627 Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
uniforme, tamanho:pequeno, características adicionais:lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, 
tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato na. obs:
com 100 unidades cada. 

 
ATA SRP Nº 1116/2022 
EMPRESA DETENTORA:
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
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Marca UN 

Compressa gaze, material:tecido 100% algodão, tipo:13 fios/cm2, 
modelo :cor branca,isenta de impurezas, camadas:8 camadas, 
largura:7,50 cm, comprimento:7,50 cm, dobras:5 dobras, características 
adicionais:descartável. pacote com 500 unidades.  

ERIMAX PCT 

EMPRESA DETENTORA: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR
23 

Marca UN 

COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LITROS:  
Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade 
total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: 
revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: 

LUVIX UN 

Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:6,50, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma. 

ROBISA PAR

Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:7, esterilidade: 
estéril, características adicionais:sem pó, punho longo com bainha, 
apresentação:hipoalergênica,alta resistência e sensibilidade, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, aplicação:antid. . obs : par  

ROBISA PAR

Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:7,50, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, aplicação:antiderrapante. obs 

ROBISA PAR

Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:8, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma 

ROBISA PAR

Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
e uniforme, tamanho:extrapequeno, características 
adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, 

s: caixa com 100 unidades cada.  

FRONTINENSE CX 

Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
e uniforme, tamanho:grande, características adicionais:lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, 
tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato ana. obs: 
caixa com 100 unidades cada  

FRONTINENSE CX 

Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
e uniforme, tamanho:médio, características adicionais:lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, 
tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato anat. . obs: 
caixa com 100 unidades cada  

FRONTINENSE CX 

Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro   
uniforme, tamanho:pequeno, características adicionais:lubrificada 
com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, 
tipo:ambidestra, tipo uso:descartável, modelo:formato na. obs: caixa 
com 100 unidades cada.  

FRONTINENSE CX 

EMPRESA DETENTORA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 
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 Quant. Valor unitário 
R$ 

 300,00 19,50 

MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 500,00 4,55 

PAR 500,00 1,14 

PAR 500,00 1,14 

PAR 500,00 1,14 

PAR 500,00 1,19 

 1.000,00 13,89 

 500,00 13,89 

 1.000,00 13,89 

 1.000,00 13,89 

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 
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CNPJ Nº 25.341.162/0001-14
Lote Item Código Descrição 

001 3 81594 Acessórios - uso odontológico, tipo:escova para limpeza de brocas,   
material:aço e alumínio 

001 4 81595 Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo +  
primer. observação: com carga manométrica de 5nm, primer e 
adesivo em frasco único com 5ml. indicado para resina 
fotopolimerizavel e cimentação de restaurações indiretas. frasco com 
vedação altamente confiável que previna vazamentos com bico 
econômico que evite desperdício. composição bisgma, hema, 
diuretano dimetadrilato copolímeros do acido polialcenoico, 
canforoquinona, agua e etanol, gicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso 
de sílica coloidal com 5% nanometro. unidade, frasco com 5 ml cada 

001 11 71931 AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: Agulha odontológica, 
material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, 
dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo 
conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartá
apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 
unidades.  

001 15 71935 ALAVANCA DE HEIDBRINK DIREITA:  Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: 
raízes, tamanho: nº 3  

001 16 71933 ALAVANCA DE HEIDBRINK ESQUERDA: Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: 
raízes, tamanho: nº 1  

001 17 71934 ALAVANCA DE HEIDBRINK RETA:  Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: 
raízes, tamanho: nº 2  

001 19 71937 ALAVANCA TIPO APICAL R, Alavanca odontológica, material:  aço 
inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: 
nº 303, esterilidade: autoclavável 

001 20 71938 ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável 

001 21 71939 ALAVANCA TIPO SELDIN 1R; Alavanca odontológica, material:  
aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável. 

001 22 71940 ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca odontológica, material:  
ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca odontológica, material: 
aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: 
nº 2, esterilidade: autoclavável 

001 25 71943 ALVEOLOTOMO LUER CURVO (OSTEÓTOMO): Alveolótomo, 
material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características 
adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável. OBSERVAÇÃO: ( 
Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153
máximo do fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao 
profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio 
físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) 
com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um 
código que permite a identificação completa para a rastreabilidade 
do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o 
produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra 
defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência 
técnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e 
certificado de boas práticas de fabricação. 

001 26 71944 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PARA AMALGAMA EM 
CAPSULA. Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas 
pré-dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: 
amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: 
digital. OBSERVAÇÃO
em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita 
a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento 
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14 
Marca UN 

uso odontológico, tipo:escova para limpeza de brocas,   
material:aço e alumínio  

IMPALA UN 

Adesivo dental, tipo: fotopolimerizável, componentes: adesivo +  
primer. observação: com carga manométrica de 5nm, primer e 
adesivo em frasco único com 5ml. indicado para resina 
fotopolimerizavel e cimentação de restaurações indiretas. frasco com 

ltamente confiável que previna vazamentos com bico 
econômico que evite desperdício. composição bisgma, hema, 
diuretano dimetadrilato copolímeros do acido polialcenoico, 
canforoquinona, agua e etanol, gicerol1.3 dimetacrilato, 10% em peso 

com 5% nanometro. unidade, frasco com 5 ml cada  

BIODINAMICA UN 

AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: Agulha odontológica, 
material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: gengival , anestesia, 
dimensão: 30 g extra curta, tipo ponta : com bisel trifacetado, tipo 
conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, descartável, 
apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em Caixa com 100 

INJEX CX 

ALAVANCA DE HEIDBRINK DIREITA:  Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: 

IMPALA UN 

ALAVANCA DE HEIDBRINK ESQUERDA: Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: 

IMPALA UN 

ALAVANCA DE HEIDBRINK RETA:  Alavanca odontológica, 
material: aço inoxidável, tipo: heidbrink, características adicionais: 

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO APICAL R, Alavanca odontológica, material:  aço 
inoxidável, tipo: apical, características adicionais: direita, referência: 
nº 303, esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO SELDIN 1L, Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: esquerda, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO SELDIN 1R; Alavanca odontológica, material:  
aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: direita, 
referência: nº 1, esterilidade: autoclavável.  

IMPALA UN 

ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca odontológica, material:  
ALAVANCA TIPO SELDIN RETA: Alavanca odontológica, material: 
aço inoxidável, tipo: seldin, características adicionais: reta, referência: 
nº 2, esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ALVEOLOTOMO LUER CURVO (OSTEÓTOMO): Alveolótomo, 
material: aço inoxidável, tipo ponta: luer curvo, características 
adicionais: articulado, esterilidade: autoclavável. OBSERVAÇÃO: ( 
Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 7153-1, peso 

fórceps deve ser de 210 gramas para garantir ao 
profissional maior conforto no uso; passível de esterilização em meio 
físico/químico possui uma face lisa onde é feita a gravação (a lesar) 
com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um 

igo que permite a identificação completa para a rastreabilidade 
do lote; embalagem individual, com etiqueta que identifica o 
produto, a referência e a data de fabricação; com garantia contra 
defeitos de fabricação por, no mínimo, 10 anos, com assistência 
écnica do próprio fabricante; número de registro na ANVISA e 

certificado de boas práticas de fabricação.  

IMPALA UN 

AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PARA AMALGAMA EM 
CAPSULA. Equipamento odontológico, tipo: vibrador de cápsulas 

dosificadas, aspecto físico: motor de bancada, indicação: 
amálgama e ionômero de vidro, fonte: bivolt, característica adicional: 
digital. OBSERVAÇÃO: Amalgamador odontológico para amálgama 
em cápsula, de uso universal. De fácil posicionamento e que permita 
a colocação e retirada da cápsula com segurança. O equipamento 

IMPALA UN 
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 Quant. Valor unitário 
R$ 

 100,00 6,96 

 800,00 10,29 

 300,00 32,73 

 30,00 21,43 

 30,00 21,46 

 30,00 25,74 

 30,00 24,18 

 30,00 21,44 

 30,00 21,47 

 30,00 19,13 

 40,00 67,33 

 5,00 720,99 
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deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de 
sistema que assegura precisão e receptividade do tempo selecionado. 
Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente 
programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir 
a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo 
lesões ao usuário. O equipamento deverá atender as normas de 
higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao 
garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 
25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor 
termicamente protegido e rolamentos blindados. Estável e silencioso. 
Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. 
Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bilvolt 110/220 V. 
Potência nominal 50 W. 

001 34 71965 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO PONTA CURVA: 
Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, 
tipo ponta: ponta angulada. 

001 35 71964 APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO PONTA RETA: 
Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, 
tipo ponta: ponta reta. 

001 36 71966 ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO:Arco odontológico, 
material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características 
adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável . 

001 45 76030 bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio,  concentração: 
8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: 
especialmente manipulado. caixa com 15 sachês de 40g. 

001 50 82916 Broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada,   
formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1091. unidade 

001 51 71969 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.2 HASTE LONGA:  Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. OBSERVAÇÃO: contra 
ângulo, em aço Carbide Nº2, com haste longa, passível de 
esterilização em meio físico
contendo externamente marca comercial, numeração e procedência 
de fabricação.??  

001 52 71971 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.4 HASTE LONGA: Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 OBSERVAÇÃO: contra 
ângulo, em aço Carbide Nº4, com haste longa, passível de 
esterilização em meio físico
contendo externamente marca comercial, numeração e procedência 
de fabricação.  

001 53 71972 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.6: Broca baixa rotação, tipo: contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica 
adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, 
referência: ref. 6. OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço C
com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação. 

001 54 72018 BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8: Broca baixa rotação, tipo:  contra 
ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. Obs: contra ângulo, em aço 
Carbide Nº8, com haste longa, passível de esteril
físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente 
marca comercial, numeração e procedência de fabricação. 

001 55 72036 BROCA CARBIDE ( ZEKRYA), 151 Z, HASTE REGULAR:  Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica 
adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
zekrya, referência: ref. 151. 

001 56 72037 BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z, HASTE LONGA:  Broca alta 
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deve ter comando digital, ergonomicamente posicionado, dotado de 
a precisão e receptividade do tempo selecionado. 

Ao final de cada operação deverá retornar ao tempo originalmente 
programado. Deverá possuir dispositivo de segurança que ao se abrir 
a tampa, instantaneamente o movimento é interrompido, impedindo 

usuário. O equipamento deverá atender as normas de 
higienização e assepsia. Com sistema de correia que transmite ao 
garfo vibração (movimento de forma elíptica de amplitude mínima 
25 mm). Com frequência entre 4000 a 4700 rpm. Com motor 

do e rolamentos blindados. Estável e silencioso. 
Estrutura em ABS rígido ou plástico de alta resistência. 
Temporizador de 0 a 15 segundos no mínimo. Bilvolt 110/220 V. 
Potência nominal 50 W.  

APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO PONTA CURVA: 
Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, 
tipo ponta: ponta angulada.  

IMPALA UN 

APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO PONTA RETA: 
Aplicador odontológico, aplicação: p, cimento hidróxido de cálcio, 
material: aço inoxidável, características adicionais: cabo longo, duplo, 

 

IMPALA UN 

ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO:Arco odontológico, 
material: plástico, tipo: dobrável, forma: ovalada, características 
adicionais: isolamento dental adulto, autoclavável .  

MAQUIRA UN 

bicarbonato de sódio em sachês: bicarbonato de sódio,  concentração: 
8,40%, forma farmacêutica: uso oral, característica adicional: 
especialmente manipulado. caixa com 15 sachês de 40g.  

MAQUIRA CX 

Broca 1091: broca alta rotação, material: aço inoxidável diamantada,   
formato: cilíndrica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1091. unidade  

MICRODONT UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.2 HASTE LONGA:  Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 2. OBSERVAÇÃO: contra 

ulo, em aço Carbide Nº2, com haste longa, passível de 
esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, 
contendo externamente marca comercial, numeração e procedência 

DENTSPLY UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.4 HASTE LONGA: Broca baixa 
rotação, tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: 
esférica, característica adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste longa, referência: ref. 4 OBSERVAÇÃO: contra 

o, em aço Carbide Nº4, com haste longa, passível de 
esterilização em meio físico-químico, embalada individualmente, 
contendo externamente marca comercial, numeração e procedência 

DENTSPLY UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.6: Broca baixa rotação, tipo: contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: esférica, característica 
adicional: cirúrgica, tipo corte: corte regular, tipo haste: haste longa, 
referência: ref. 6. OBSERVAÇÃO: contra ângulo, em aço Carbide Nº6, 
com haste longa, passível de esterilização em meio físico e químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

DENTSPLY UN 

BROCA BAIXA ROTAÇÃO N.8: Broca baixa rotação, tipo:  contra 
ângulo, material: carbide, formato: esférica, tipo corte: corte regular, 
tipo haste: haste regular, referência: ref. 8. Obs: contra ângulo, em aço 
Carbide Nº8, com haste longa, passível de esterilização em meio 
físico e químico, embalada individualmente, contendo externamente 
marca comercial, numeração e procedência de fabricação.  

DENTSPLY UN 

BROCA CARBIDE ( ZEKRYA), 151 Z, HASTE REGULAR:  Broca alta 
rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica 
adicional: topo arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
zekrya, referência: ref. 151.  

IMPALA UN 

BROCA CARBIDE (ZEKRYA), 151 Z, HASTE LONGA:  Broca alta IMPALA UN 
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rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica 
adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: 
zekrya, referência: ref. 151. 

001 73 76034 broca com ponta diamantada 3168: broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: corte médio, numeração americana: 3168. 

001 74 72115 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1011: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011. 

001 75 72116 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1012:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012. 

001 76 72117 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013. 

001 77 72122 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014. 

001 78 72118 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015. 

001 80 72099 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 
1034.  

001 81 72073 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1046. 

001 82 72114 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090. 

001 83 72113 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 : Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094. 

001 85 72109 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1190F: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
fino, numeração americana 1: ref. 1190f 

001 86 72120 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, 
característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: 
corte médio, numeração americana: 1343. 

001 87 72121 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137F:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana: 2137. 

001 88 72078 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137FF:  Broca alta 
rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
corte extra fino, numeração americana: 2137. 

001 89 72110 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118F: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: 
haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f. 

001 91 72106 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3168F:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste 
regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f. 

001 92 72112 BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195F:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
fino, numeração americana 1: ref. 3195f.?? 

001 94 72123 BROCA DE GATTES GLIDDEN N.2, 28 MM: Broca baixa rotação, 
tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
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rotação, material: carbide, formato: cônica longa, característica 
adicional: topo arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: 
zekrya, referência: ref. 151.  

broca com ponta diamantada 3168: broca alta rotação, material: aço 
inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste regular, tipo 
corte: corte médio, numeração americana: 3168.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1011: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1011.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1012:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1012.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1013:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1013.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1014: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1014.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1015:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1015.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1034:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cone invertido, tipo 
haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1046:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: dupla, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana: 1046.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1090: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1090.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1094 : Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, tipo haste: 
haste regular, tipo corte: corte médio, numeração americana: 1094.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1190F: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
fino, numeração americana 1: ref. 1190f  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 1343: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cilíndrica, 
característica adicional: topo plano, tipo haste: haste curta, tipo corte: 
corte médio, numeração americana: 1343.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137F:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte fino, 
numeração americana: 2137.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 2137FF:  Broca alta 
rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, 
característica adicional: especial, tipo haste: haste regular, tipo corte: 
corte extra fino, numeração americana: 2137.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3118F: Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: chama, tipo haste: 
haste curta, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3118f.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3168F:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: pêra, tipo haste: haste 
regular, tipo corte: corte fino, numeração americana 1: ref. 3168f.  

MICRODONT UN 

BROCA COM PONTAS DIAMANTADAS 3195F:  Broca alta rotação, 
material: aço inoxidável diamantada, formato: cônica, característica 
adicional: topo em chama, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
fino, numeração americana 1: ref. 3195f.??  

MICRODONT UN 

BROCA DE GATTES GLIDDEN N.2, 28 MM: Broca baixa rotação, 
tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 

IMPALA CX 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 17 

 150,00 2,47 

 200,00 2,08 

 80,00 1,90 

 200,00 2,12 

 200,00 2,08 

 200,00 2,18 

 200,00 2,16 

 120,00 1,89 

 180,00 2,07 

 180,00 2,28 

 150,00 2,14 

 100,00 2,47 

 150,00 1,90 

 180,00 2,15 

 150,00 2,17 

 120,00 2,08 

 180,00 2,03 

 20,00 32,99 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. OBSERVAÇÃO: CX COM 6 
UNIDADES.  

001 95 72124 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.2, 32M M: Broca baixa rotação, 
tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades. 

001 96 72125 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 28MM:  Broca baixa rotação, 
tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.OBS:caixa com 06 unidades 

001 97 72126 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 32MM: Broca baixa rotação, 
tipo:   contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades. 

001 98 72127 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 28MM: Broca baixa rotação, 
tipo:  contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. OBS: caixa com 06 unidades. 

001 99 72128 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 32MM: Broca baixa rotação, 
tipo:  contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades. 

001 100 72129 BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.5, 32 MM: Broca baixa rotação, 
tipo:  contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades. 

001 104 72131 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº.1012 : Broca alta 
rotação, material:  aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012. 

001 105 72132 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº.1014: Broca alta 
rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014 

001 106 72133 BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº.1016: Broca alta 
rotação, material:  aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016. 

001 108 72135 BROCA ENDO Z HASTE LONGA 219Z: Broca alta rotação, material:  
carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, 
tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 
americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG
aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca 
na cor dourada.  

001 109 72134 BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, 
material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: 
topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana 1: ref. 219. OBS: 21MM alta rotação FG
cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a
da broca na cor dourada. 

001 110 72136 BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, 
material: carbide formato: tronco cônica, característica adicional: topo 
inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 
americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG
aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca 
na cor dourada.  

001 111 72137 BROCA LENTULO N.25, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:  aço 
inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, 
comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. OBS: caixa com 04 
unidades.  

001 112 72138 BROCA LENTULO N.30, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:  contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. 
OBS: caixa com 04 unidades. 

001 113 72139 BROCA LENTULO N.35, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:   contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. 
OBS: caixa com 04 unidades 

001 114 72141 BROCA LENTULO N.40, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:   contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. 
OBS: caixa com 04 unidades. 
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referência: ref. 2, comprimento: 28 mm. OBSERVAÇÃO: CX COM 6 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.2, 32M M: Broca baixa rotação, 
tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 2, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 28MM:  Broca baixa rotação, 
tipo: contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 28 mm.OBS:caixa com 06 unidades  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.3, 32MM: Broca baixa rotação, 
tipo:   contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 3, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 28MM: Broca baixa rotação, 
tipo:  contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 28 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.4, 32MM: Broca baixa rotação, 
tipo:  contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 4, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DE GATTES GLIDDEN nº.5, 32 MM: Broca baixa rotação, 
tipo:  contra ângulo, material: aço inoxidável, formato: gates, 
referência: ref. 5, comprimento: 32 mm. OBS: caixa com 06 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº.1012 : Broca alta 
rotação, material:  aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1012.  

MICRODONT UN 

BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº.1014: Broca alta 
rotação, material: aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1014  

MICRODONT UN 

BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA nº.1016: Broca alta 
rotação, material:  aço inoxidável diamantada, formato: esférica, tipo 
haste: haste longa, tipo corte: cirúrgica, numeração americana: 1016.  

MICRODONT UN 

BROCA ENDO Z HASTE LONGA 219Z: Broca alta rotação, material:  
carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: topo inativo, 
tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 
americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de 
aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca 

IMPALA UN 

BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, 
material: carbide, formato: tronco cônica, característica adicional: 
topo inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, 
numeração americana 1: ref. 219. OBS: 21MM alta rotação FG-tronco-
cônico de aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa 
da broca na cor dourada.  

IMPALA UN 

BROCA ENDO Z HASTE REGULAR 219Z: Broca alta rotação, 
material: carbide formato: tronco cônica, característica adicional: topo 
inativo, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte médio, numeração 
americana 1: ref. 219. OBS: 25MM alta rotação FG-tronco-cônico de 
aço carbide com extremidade in inativa, com a parte inativa da broca 

IMPALA UN 

BROCA LENTULO N.25, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:  aço 
inoxidável, formato: espiral, característica adicional: lentulo, 
comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,25 mm. OBS: caixa com 04 

IMPALA CX 

BROCA LENTULO N.30, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:  contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,30 mm. 
OBS: caixa com 04 unidades.  

IMPALA CX 

BROCA LENTULO N.35, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:   contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,35 mm. 
OBS: caixa com 04 unidades  

IMPALA CX 

BROCA LENTULO N.40, 25MM: Broca baixa rotação, tipo:   contra 
ângulo, material: aço inoxidável, formato: espiral, característica 
adicional: lentulo, comprimento: cerca de 25 mm, diâmetro: 0,40 mm. 
OBS: caixa com 04 unidades.  

IMPALA CX 
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001 115 72140 BROCA ZECRIA 23MM de alta rotação: Broca alta rotação, material:  
carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo 
arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: 
ref. 199.  

001 116 72142 BROCA ZECRIA 28MM de alta rotação: ??Broca alta rotação, 
material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo 
arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: 
ref. 199.??  

001 124 72176 CARBONO PARA ARTICULAÇÃO: Carbono para articular, 
material:  em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face 
tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. OBS: caixa com 
280 folhas.  

001 133 72161 CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO(IRM):  Cimento 
odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e 
eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto 
completo. OBS: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor 
marfim e um frasco de 
de zinco, poli metacrilato de metila; Liquido: eugenol 99,5%, ácido 
acético 0,5%. obs: o irm é uma composição reforçada à base de óxido 
de zinco e eugenol, indicada para restaurações provisórias de longa 
espera (até 2 anos) e forramento de cavidades, propiciando um 
atendimento rápido e de emergência no controle de cáries dentárias. 
em relatório clínico publicado*, o irm demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de classe ii. após dois anos, as 
restaurações efetuadas com irm foram consideradas satisfatórias 
quanto à forma e adaptação. com base nesses resultados, o irm 
demonstrou ser um material imprescindível em programas de 
controle de cáries e em restaurações de emergência. são assim, 
inúmeras suas aplicações em odontologia. em odontopediatria, 
mostra-se um perfeito material restaurador de dentes decíduos. kit?? 

001 140 72163 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº45, 21MM, caixa 
com 04 unidades   

001 141 72164 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº45, 25MM, caixa 
com 04 unidades   

001 142 72166 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº50, 21MM, caixa 
com 04 unidades   

001 143 72167 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº50, 25MM, caixa 
com 04 unidades   

001 144 72168 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº55, 21MM: 
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra
mm. OBS: caixa com 4 unidades. 

001 145 72169 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº55, 25MM:  
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra
mm. Obs: caixa com 04 unidades 

001 146 72170 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº60, 21MM:  
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra
mm. Obs: cx com 4 unidades. 

001 147 72171 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº60, 25MM:  
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra
mm. Obs: caixa com 4 unidades 

001 148 72172 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº70, 21MM:  
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra
mm. OBS: caixa com 4 unidades. 

001 149 72173 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº70, 25MM:  
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra
mm. Cx com 4 unidades. 

001 150 72174 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº80, 21MM 
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BROCA ZECRIA 23MM de alta rotação: Broca alta rotação, material:  
carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo 
arredondado, tipo haste: haste regular, tipo corte: zekrya, referência: 

IMPALA UN 

BROCA ZECRIA 28MM de alta rotação: ??Broca alta rotação, 
material: carbide, formato: cônica longa, característica adicional: topo 
arredondado, tipo haste: haste longa, tipo corte: zekrya, referência: 

IMPALA UN 

CARBONO PARA ARTICULAÇÃO: Carbono para articular, 
material:  em papel, formato: formato de fita, cor: dupla face - 2 cores, 
tipo uso: estéril, descartável, apresentação: em folha. OBS: caixa com 

ANGELUS CX 

CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO(IRM):  Cimento 
odontológico, tipo: temporário, composição: óxido de zinco e 
eugenol, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto 
completo. OBS: frasco de pó com aproximadamente 38 gramas cor 
marfim e um frasco de liquido com 15 ML.??Composição pó: oxido 
de zinco, poli metacrilato de metila; Liquido: eugenol 99,5%, ácido 
acético 0,5%. obs: o irm é uma composição reforçada à base de óxido 
de zinco e eugenol, indicada para restaurações provisórias de longa 

2 anos) e forramento de cavidades, propiciando um 
atendimento rápido e de emergência no controle de cáries dentárias. 
em relatório clínico publicado*, o irm demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de classe ii. após dois anos, as 

ões efetuadas com irm foram consideradas satisfatórias 
quanto à forma e adaptação. com base nesses resultados, o irm 
demonstrou ser um material imprescindível em programas de 
controle de cáries e em restaurações de emergência. são assim, 

cações em odontologia. em odontopediatria, 
se um perfeito material restaurador de dentes decíduos. kit??  

BIODINAMICA KT 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº45, 21MM, caixa IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº45, 25MM, caixa IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº50, 21MM, caixa IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº50, 25MM, caixa IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº55, 21MM: 
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 
mm. OBS: caixa com 4 unidades.  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº55, 25MM:  
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 55, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 
mm. Obs: caixa com 04 unidades  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº60, 21MM:  
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 
mm. Obs: cx com 4 unidades.  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº60, 25MM:  
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 60, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 
mm. Obs: caixa com 4 unidades  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº70, 21MM:  
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 21 
mm. OBS: caixa com 4 unidades.  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº70, 25MM:  
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 70, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 
mm. Cx com 4 unidades.  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº80, 21MM IMPALA CX 
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Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 80, apl. Cx com icação: p, contra
comprimento 21mm. Cx com 4 unidades.?? 

001 151 72175 CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº80, 25MM  25MM 
Condensador - uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, contra
mm. Cx com 4 unidades. 

001 152 72149 CONDENSADOR DE PAIVA N.01: Condensador 
material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia. 

001 154 72153 CONDENSADOR DE PAIVA N.03: Condensador 
material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia. 

001 162 72186 CONE DE PAPEL ABORVENTE N.50, 28MM: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. 

001 163 76042 cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo:  
absorvente, material: papel, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 
120 pontas.  

001 164 72187 CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.55, 28 MM: Cone endodôntico, 
tipo:: absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. 

001 165 72188 CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.60, 28MM: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. 

001 166 76043 cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone endodôntico, tipo:  
absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. 

001 168 72182 CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº30,1ª SERIE: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril 

001 169 72184 CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº40 1ª SERIE: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. 

001 171 72183 CONE DE PAPEL ABSORVENTE, nº35 1ª SERIE: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril 

001 176 72192 CORRENTE PORTA GUARDANAPO: Acessórios 
odontológico, tipo:  jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável. 

001 179 76046 cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo:  
anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, 
características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas . 

001 180 72194 CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº.85:  Cureta, material: aço 
inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, 
aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. OBS : 
confeccionado em Aço Inox; Produtos que se encaixam nos padrões 
de qualidade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 
unidade .  

001 187 81609 Descolador, material:aço inoxidável, tipo formato:destaca periósteo,   
modelo:sindesmótomo esculpidor. obs: ponta dupla. unidade 

001 192 72213 ESCAVADOR DE DENTINA Nº14: Escavador 
material:  aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. OBS: cabo com 
diâmetro de aproximadamente 5,5MM e serrilhado paralelo que 
contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no 
manuseio. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 
7153-1, passível de esterilização em meio físico/químico, possui uma 
face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação d
fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a 
identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem 
individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a 
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uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 
spaden, tamanho: nº 80, apl. Cx com icação: p, contra-ângulo, 
comprimento 21mm. Cx com 4 unidades.??  

CONDENSADOR DE GUTTA MAC SPADEN nº80, 25MM  25MM 
uso odontológico, material: aço inoxidável, tipo: mac 

spaden, tamanho: nº 80, aplicação: p, contra-ângulo, comprimento: 25 
mm. Cx com 4 unidades.  

IMPALA CX 

CONDENSADOR DE PAIVA N.01: Condensador - uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 1, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia.  

IMPALA UN 

CONDENSADOR DE PAIVA N.03: Condensador - uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo: paiva, tamanho: nº 3, tipo uso: 
autoclavável, aplicação: endodontia.  

IMPALA UN 

CONE DE PAPEL ABORVENTE N.50, 28MM: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 50, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.  

IMPALA CX 

cone de papel absorvente n.25, 28mm: cone endodôntico, tipo:  
absorvente, material: papel, calibre: nº 25, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril. obs: caixa com 

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.55, 28 MM: Cone endodôntico, 
tipo:: absorvente, material: papel, calibre: nº 55, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.  

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.60, 28MM: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 60, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.  

IMPALA CX 

cone de papel absorvente n.70, 28mm: cone endodôntico, tipo:  
absorvente, material: papel, calibre: nº 70, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.  

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº30,1ª SERIE: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 30, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril  

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE nº40 1ª SERIE: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 40, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril.  

IMPALA CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE, nº35 1ª SERIE: Cone endodôntico, 
tipo:  absorvente, material: papel, calibre: nº 35, comprimento: 28 
mm, apresentação: estojo 120 pontas, esterilidade: estéril  

IMPALA CX 

CORRENTE PORTA GUARDANAPO: Acessórios - uso 
odontológico, tipo:  jacaré, prendedor de guardanapos, de corrente, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável.  

IMPALA UN 

cunha de madeira: cunha odontológica, material: madeira, tipo:  
anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, 
características adicionais: seção triangular, lisa, cores sortidas .  

IMPALA CX 

CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº.85:  Cureta, material: aço 
inoxidável, referência: nº 85, formato: côncavo corpo duplo, 
aplicação: cirurgia, tipo: lucas, esterilidade: autoclavável. OBS : 
confeccionado em Aço Inox; Produtos que se encaixam nos padrões 

idade exigidos internacionalmente; embalagem com 01 

IMPALA UN 

Descolador, material:aço inoxidável, tipo formato:destaca periósteo,   
modelo:sindesmótomo esculpidor. obs: ponta dupla. unidade  

IMPALA UN 

ESCAVADOR DE DENTINA Nº14: Escavador - uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 14, esterilidade: autoclavável. OBS: cabo com 
diâmetro de aproximadamente 5,5MM e serrilhado paralelo que 
ontribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no 

manuseio. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a NBR 
1, passível de esterilização em meio físico/químico, possui uma 

face lisa onde é feita a gravação (a lesar) com a identificação do 
fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a 
identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem 
individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a 

IMPALA UN 
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data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabrica
mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; 
número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de 
fabricação   

001 193 72214 ESCAVADOR DE DENTINA Nº17: Escavador 
material:  aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável 

001 194 72215 ESCOVA DE ROBSON: Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: 
contra-ângulo, cor: preta. OBS: tipo pincel, preta, para uso no contra
ângulo com haste dourada. 

001 195 72217 ESCOVA DENTAL BEBE: Escova dental, material cerdas: sintético, 
material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: 
cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 26 
tufos. OBS: Cerdas de nylon extremamente macia, com 
tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, 
anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno 
atóxico. Com capinha de proteção para as cerdas. obs: pacote com 50 
unidades. favor se ater a descrição deste item, pois não s
escovas com medidas diferentes das registradas em ata. 

001 198 72212 ESPAÇÃDOR DIGITAL 1.SÉRIE 25MM, CONJUNTO COMPLETO: 
Espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, 
comprimento: 25 mm, características adicionais: 1ª série, 
apresentação: conjunto completo. 

001 201 76049 espátula de manipulação n. 24 :espátula odontológica, material:  aço 
inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação. 

001 202 76050 espátula de manipulaçao n.70: espátula odontológica, material: aço 
inoxidável, modelo: duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação. 

001 203 72221 ESPATULA PARA RESINA MODELO THONPSON Nº.4:  Espátula 
odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, 
modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, 
características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: 
autoclavável.  

001 204 72222 ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, material: aço 
inoxidá ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, 
material: aço inoxidável com pontas en titânio, modelo: nº 01, tipo 
uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características 
adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável. 

001 205 72223 ESPATULA PARA RESINA N.3: Espátula odontológica, material: aço 
inoxidável com pontas en titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, aplicação 
e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo 
c, silicone, esterilização: autoclavável. 

001 206 72224 ESPATULA PARA RESINA N.5: Espátula odontológica, material:  
aço inoxidável com pontas en titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, 
aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: 
duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável. 

001 207 76051 espátula plástica para cimento de ionomero de vidro: espátula  
odontológica, material: plástico, modelo: duplo, tipo uso: 
manipulação resinas e cimentos. 

001 209 72225 ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03: Espelho bucal, material:  aço 
inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe 
universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem 
individual. OBS: com haste inox AISI 420, autoclavável. De alta 
qualidade resistente a corrosão; maior reflexão e qualidade de 
imagem.  

001 210 72226 ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Espelho bucal, material:  aço 
inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe 
universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem 
individual. Obs: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade, 
resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de imagem. 

001 231 72244 FIO RETRATOR 00(EXTRAFINO):  Fio retrator gengival, material: 
algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou 
alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 
2 m, tipo uso: estéril, descartável 
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data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por, no 
mínimo, 01ano, com assistência técnica do próprio fabricante; 
número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de 

ESCAVADOR DE DENTINA Nº17: Escavador - uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, formato: duplo, característica adicional: p, 
dentina, modelo: nº 17, esterilidade: autoclavável  

IMPALA UN 

ESCOVA DE ROBSON: Escova de robson, tipo ponta: taça, uso: 
ângulo, cor: preta. OBS: tipo pincel, preta, para uso no contra-

ângulo com haste dourada.  

IMPALA UN 

ESCOVA DENTAL BEBE: Escova dental, material cerdas: sintético, 
material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: 
cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minimo de 4 fileiras e 26 
tufos. OBS: Cerdas de nylon extremamente macia, com 3 fileiras de 
tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, 
anatômico, medindo aproximadamente 13 cm, em polipropileno 
atóxico. Com capinha de proteção para as cerdas. obs: pacote com 50 
unidades. favor se ater a descrição deste item, pois não serão aceitas 
escovas com medidas diferentes das registradas em ata.  

DENTAL 
CLEAN 

PCT

ESPAÇÃDOR DIGITAL 1.SÉRIE 25MM, CONJUNTO COMPLETO: 
Espaçador endodôntico, material: aço inoxidável, tipo: digital, 
comprimento: 25 mm, características adicionais: 1ª série, 
apresentação: conjunto completo.  

IMPALA CX 

espátula de manipulação n. 24 :espátula odontológica, material:  aço 
inoxidável, modelo: nº 24, tipo uso: manipulação.  

IMPALA UN 

espátula de manipulaçao n.70: espátula odontológica, material: aço 
inoxidável, modelo: duplo, tamanho: nº 70, tipo uso: manipulação.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA MODELO THONPSON Nº.4:  Espátula 
odontológica, material: aço inoxidável com pontas em titânio, 
modelo: nº 04, tipo uso: p, aplicação e escultura de resina composta, 
características adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: 

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, material: aço 
inoxidá ESPATULA PARA RESINA N.1: Espátula odontológica, 
material: aço inoxidável com pontas en titânio, modelo: nº 01, tipo 
uso: p, aplicação e escultura de resina composta, características 
adicionais: duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA N.3: Espátula odontológica, material: aço 
inoxidável com pontas en titânio, modelo: nº 03, tipo uso: p, aplicação 
e escultura de resina composta, características adicionais: duplo, cabo 
c, silicone, esterilização: autoclavável.  

IMPALA UN 

ESPATULA PARA RESINA N.5: Espátula odontológica, material:  
aço inoxidável com pontas en titânio, modelo: nº 05, tipo uso: p, 
aplicação e escultura de resina composta, características adicionais: 
duplo, cabo c, silicone, esterilização: autoclavável.  

IMPALA UN 

espátula plástica para cimento de ionomero de vidro: espátula  
odontológica, material: plástico, modelo: duplo, tipo uso: 
manipulação resinas e cimentos.  

MAQUIRA UN 

ESPELHO BUCAL PLANO Nº 03: Espelho bucal, material:  aço 
inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 3, uso: encaixe 
universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem 
individual. OBS: com haste inox AISI 420, autoclavável. De alta 

istente a corrosão; maior reflexão e qualidade de 

IMPALA UN 

ESPELHO BUCAL PLANO Nº05: Espelho bucal, material:  aço 
inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe 
universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem 
individual. Obs: em aço inoxidável AISI 440 de alta qualidade, 

rrosão, maior reflexão e qualidade de imagem.  

IMPALA UN 

FIO RETRATOR 00(EXTRAFINO):  Fio retrator gengival, material: 
algodão trançado ou tricotado, tipo: impregnado c, sais de zinco ou 
alumínio, espessura: extra fino, apresentação: embalagem c, cerca de 
2 m, tipo uso: estéril, descartável  

BIODINAMICA FR 
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001 234 72247 FLUOR GEL NEUTRO: Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%,   
forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. 
Unidade fraco 200 ml  

001 235 72248 FLUORETO DE DIAMINO PRATA:  Diamino fluoreto de prata, 
concentração: a 30%, apresentação: em solução. OBS: 
(CARIOSTATICO), frasco com 10 ml. 

001 236 72249 FORCEPS Nº.150 ADULTO:  Fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré
molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável. 

001 237 72250 FORCEPS Nº.151 ADULTO:  fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré
molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável. 

001 238 72251 FORCEPS Nº.16 ADULTO :  fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: 
molares inferiores ambos os lados. 

001 239 72252 FORCEPS Nº.17 ADULTO:   Fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico. 

001 240 72253 FORCEPS Nº.18 L ADULTO:  Fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: 
molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável. 

001 241 72254 FORCEPS Nº.18R ADULTO:  fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: 
molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável. 

001 242 72255 FORCEPS Nº.65 ADULTO: fórceps odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: 
extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: 
autoclavável.  

001 243 72387 FORMOCRESOL: rmocresol, composição: formaldeído + orto
concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução 
glicerinada. Unidade frasco 10 ml  

001 244 72256 FOTOPOLIMERIZADOR:Equipamento odontológico, tipo:  
fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material 
ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, 
fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor o
com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo LED 
(diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; 
de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, 
sem filtro, sem refrigeração e sem lâmpa
ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um 
diodo emissor de luz. Comprimento de onda mínima 470nm, 
500mwcomcm. Potencia 600 mw/cm2 aproximadamente. 
Alimentação elétrica 110/220 volts
ano.  

001 247 76058 gengivotomo orban1/2: bisturi 
inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: 
esterilizável.  

001 250 72268 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 251 72259 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.03: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 252 76059 grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material:  
aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: 
isolamento absoluto do dente. 

001 253 72270 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.14ª : Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 254 72271 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.200: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 255 72265 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.201: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, 
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FLUOR GEL NEUTRO: Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%,   
forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. 

 

MAQUIRA UN 

FLUORETO DE DIAMINO PRATA:  Diamino fluoreto de prata, 
concentração: a 30%, apresentação: em solução. OBS: 
(CARIOSTATICO), frasco com 10 ml.  

IODONTOSUL UN 

FORCEPS Nº.150 ADULTO:  Fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-
molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.151 ADULTO:  fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-
molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso: autoclavável.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.16 ADULTO :  fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 16, características adicionais: 
molares inferiores ambos os lados.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.17 ADULTO:   Fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 17, aplicação: uso odontológico.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.18 L ADULTO:  Fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 18 l, características adicionais: 
molares superiores lado esquerdo, tipo uso: autoclavável.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.18R ADULTO:  fórceps odontológico, material: aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 18 r, características adicionais: 
molares superiores lado direito, tipo uso: autoclavável.  

IMPALA UN 

FORCEPS Nº.65 ADULTO: fórceps odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: adulto, número: 65, características adicionais: 
extração de raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso: 

IMPALA UN 

FORMOCRESOL: rmocresol, composição: formaldeído + orto-cresol,  
concentração: 19% + 35% aproximadamente, veículo: em solução 
glicerinada. Unidade frasco 10 ml   

MAQUIRA FR 

FOTOPOLIMERIZADOR:Equipamento odontológico, tipo:  
fotopolimerizador, aspecto físico: base peça de mão sem fio, material 
ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, 
fonte: luz led, instalação: elétrica, componentes: protetor ocular. Obs: 
com as seguintes características mínimas: modelo de mesa; tipo LED 
(diodo emissor de luz); sem fio estrutura em poliuretano ou similar; 
de fácil assepsia; ponteira condutora de luz giratória em polímero, 
sem filtro, sem refrigeração e sem lâmpada temporizador sonoro, 
ajustável em intervalo de 10 segundos, luz azul, fria, emitida por um 
diodo emissor de luz. Comprimento de onda mínima 470nm, 
500mwcomcm. Potencia 600 mw/cm2 aproximadamente. 
Alimentação elétrica 110/220 volts-60 hertz. Garantia mínima de 01 

MICRODONT UN 

gengivotomo orban1/2: bisturi - uso odontologico, material:  aço 
inoxidável, tipo: gengivótomo, modelo: orban 1,2, esterilidade: 

IMPALA UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 00, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.03: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: autoclavável, tamanho: nº 03, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

grampo para isolamento n.14 : grampo uso odontológico, material:  
aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14, finalidade: 
isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.14ª : Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 14a, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.200: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 200, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.201: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 201, 

6B UN 
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finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 256 72274 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.202: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 257 72264 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.203: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 258 72266 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.206: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 259 72263 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.207: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 269 72278 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
material: guta-percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 270 72275 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
material: guta-percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 271 72277 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
material:  guta-percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 273 72279 HEMOSTATICO LIQUIDO: Hemostático tópico, princípio ativo: 
cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Obs: indicado para a 
hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml. 

001 274 72280 HIDROXIDO DE CALCIO PA: Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó 
ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 
74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica 
adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 

001 279 72284 IONÔMERO DE VIDRO DE PARA RESTAURAÇÃO (PÓ E 
LÍQUIDO):   Cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: 
fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. Obs: na cor A3: 
FOTOPOLIMERIZAVEL. Cimento adequado a todos os tipos de 
cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. Deverá 
ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. Tempo de 
presa máximo: 03 minutos APRESENTAÇÃO: (composição mínima 
do kit): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó 
vítreo e 01 frasco do liquido composto por ácidos orgânicos solúveis 
em agua contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ML. As 
embalagens primarias e secundarias deverão estar em conformidade 
com a legislação. do Ministério da Saude e código de defesa do 
consumidor. Os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora 
para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador 
atraumatico.  

001 284 72286 LENÇOL DE BORRACHA: Material p, isolamento dental, dique de 
borracha,  material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré
cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, 
descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, 
separados individualmente.  

001 287 72300 LIMA FLEXOFILE Nº 15
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 
mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, 
cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06

001 289 72298 LIMA FLEXOFILE Nº 15, 25MM: Lima uso odontológico, material:  
aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa 
com 06 unidades.  

001 321 72325 LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 01(11): Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. 
Obs:Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido 
em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. 
Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. 

001 322 72326 LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 02 (12): Lima uso odontológico, 
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finalidade: isolamento absoluto do dente.  

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.202: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 202, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.203: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 203, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.206: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 206, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.207: Grampo uso odontológico, 
material: aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 207, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

6B UN 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
percha, calibre: mf, comprimento: 28 mm, 

apresentação: estojo 120 pontas.  

IMPALA CX 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
percha, calibre: pm(fm), comprimento: 28 mm, 

apresentação: estojo 120 pontas.  

IMPALA CX 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
percha, calibre: m, comprimento: 28 mm, 

apresentação: estojo 120 pontas.  

IMPALA CX 

HEMOSTATICO LIQUIDO: Hemostático tópico, princípio ativo: 
cloreto de alumínio, aspecto físico: líquido. Obs: indicado para a 
hemostasia e retratação da gengiva, frasco com 10ml.  

BIODINAMICA UN 

HIDROXIDO DE CALCIO PA: Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pó 
ou cristal fino branco, fórmula química: ca(oh)2, peso molecular: 
74,09 g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica 
adicional: reagente p.a., número de referência química: cas 1305-62-0.  

MAQUIRA UN 

IONÔMERO DE VIDRO DE PARA RESTAURAÇÃO (PÓ E 
LÍQUIDO):   Cimento de ionômero de vidro, tipo: resinoso, ativação: 
fotopolimerizável, apresentação: conjunto completo. Obs: na cor A3: 
FOTOPOLIMERIZAVEL. Cimento adequado a todos os tipos de 
cavidades e compatível com todos os materiais restauradores. Deverá 
ser radiopaco, condensável e com alto índice de fluoretos. Tempo de 
presa máximo: 03 minutos APRESENTAÇÃO: (composição mínima 

): o kit deverá conter 01 frasco com no mínimo 5 gramas de pó 
vítreo e 01 frasco do liquido composto por ácidos orgânicos solúveis 
em agua contendo no mínimo com no mínimo 2,4 ML. As 
embalagens primarias e secundarias deverão estar em conformidade 

gislação. do Ministério da Saude e código de defesa do 
consumidor. Os kits deverão ser entregues com uma colher dosadora 
para o pó; deverá ter indicação para uso no tratamento restaurador 

BIODINAMICA UN 

LENÇOL DE BORRACHA: Material p, isolamento dental, dique de 
borracha,  material: látex natural, tipo: lençol de borracha pré-
cortado, dimensão: cerca de 14 x 14 cm, tipo uso: uso único, 
descartável obs: aromatizado, caixa com no mínimo 26 unidades, 

os individualmente.   

KDENT UN 

LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 25MM Lima uso odontológico, 
material: aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 
mm, aplicação: digital, tamanho: 1ª série,15 a 40, componentes: c, 
cursor, apresentação: conjunto completo. Obs: caixa com 06 unidades  

IMPALA CX 

LIMA FLEXOFILE Nº 15, 25MM: Lima uso odontológico, material:  
aço inoxidável, modelo: tipo kerr flexível, comprimento: 25 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa 

IMPALA CX 

LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 01(11): Lima uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 11. 
Obs:Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido 
em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. 

l padrão, qualidade e acabamento impecável.  

IMPALA UN 

LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 02 (12): Lima uso odontológico, IMPALA UN 
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material:  aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. Obs: 
Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço 
inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumen
padrão, qualidade e acabamento impecável. 

001 325 72327 LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA:  Tira abrasiva 
odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo 
centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, 
apresentação: envelope c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável. 
obs: as tiras de lixa de aço têm como finalidade dar acabamento e 
polimento nas restaurações dentais de amálgama entre dois dentes, 
devendo ser de excelente qualidade pois não podem soltar 
fragmentos metálicos na via oral do paciente.pacote com 12 unidades 
cada.  

001 326 72410 LOCALIZADOR APICAL: Alimentação: Bivolt automático;  Deve ter 
os acessórios: 1 Cabo de Medição; 4 Suportes de Lima; 4 Clipes 
Labiais 1 Testador de Funções; 1 Bateria Recarregável 

001 327 72328 LUBRIFICANTE EM SPRAY: Lubrificante odontológico, composição 
básica:  óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: 
caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. OBS: 
com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta
rotação).  

001 339 76070 mandril modelo de pressão: mandril odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: de pressão, compatibilidade: para contra ângulo. 

001 347 72332 MATRIZ DE AÇO 0,7MM: Matriz odontológica, material:  aço 
inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo 
uso: descartável. apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: 
descartável. obs: material de excelente qualidade, sendo fi
momento de passar entre os dentes, pois se for material frágil com 
muito mobilidade acaba entortando e muitas vezes cortando a 
gengiva dos pacientes. unidade 

001 352 72335 OCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos proteção, material armação:  
náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, 
características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos 
metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente
policarbonato, cor armação: incolor. 

001 361 72354 PEDRA PARA AFIAR: Pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 
cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas. 

001 362 72340 PEDRA POMES: Pedra 
branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: 
odontológico, características adicionais: extrafino. 

001 365 81633 Pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável,  
modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: 
confeccionada em aço inox aisi
individual. unidade  

001 369 81637 Pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável,  
modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é usada 
para pinçamento (hemostasia). produto confeccionado em aço 
inoxidável aisi-420. ponta curva, com serrilha. unidade 

001 370 81638 Pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável,   
modelo: kelly, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm. obs: produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi
individual, constando os dados de identificação, procedência 
rastreabilidade. unidade 

001 371 72346 PINÇA PORTA GRAMPO: Pinça odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, 
características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto 
restaurações odontológicas 

001 372 76073 pincel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste:  
dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características 
adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina. obs: 
não pode soltar resíduos e material de fibras d
interfere no trabalho em resina , não deixando a mesma aderir ao 
adesivo, perdendo a eficácia devida, caixa com 100 unidades de 
microbrusch cada.  
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material:  aço inoxidável, modelo: seldin dupla, tamanho: nº 12. Obs: 
Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço 
inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental 
padrão, qualidade e acabamento impecável.  

LIXA DE METAL PARA AMÁLGAMA:  Tira abrasiva - uso 
odontológico, material: aço inoxidável + óxido de alumínio, tipo 
centro: centro neutro, comprimento: cerca de 150 mm, largura: 4 mm, 
apresentação: envelope c, 12 unidades, tipo uso: estéril, descartável. 

s: as tiras de lixa de aço têm como finalidade dar acabamento e 
polimento nas restaurações dentais de amálgama entre dois dentes, 
devendo ser de excelente qualidade pois não podem soltar 
fragmentos metálicos na via oral do paciente.pacote com 12 unidades 

IMPALA PCT

LOCALIZADOR APICAL: Alimentação: Bivolt automático;  Deve ter 
os acessórios: 1 Cabo de Medição; 4 Suportes de Lima; 4 Clipes 
Labiais 1 Testador de Funções; 1 Bateria Recarregável  

WOOD UN 

LUBRIFICANTE EM SPRAY: Lubrificante odontológico, composição 
básica:  óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: 
caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc. OBS: 
com 2 pontas 200 ml (para canetas odontológicas alta e baixa 

IMPALA UN 

mandril modelo de pressão: mandril odontológico, material: aço 
inoxidável, modelo: de pressão, compatibilidade: para contra ângulo.  

MICRODONT UN 

MATRIZ DE AÇO 0,7MM: Matriz odontológica, material:  aço 
inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo 
uso: descartável. apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: 
descartável. obs: material de excelente qualidade, sendo firme no 
momento de passar entre os dentes, pois se for material frágil com 
muito mobilidade acaba entortando e muitas vezes cortando a 
gengiva dos pacientes. unidade  

IMPALA UN 

OCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos proteção, material armação:  
náilon flexível, cor lente: incolor, aplicação: odontologia, 
características adicionais: proteção mínima de 99% uva e uvb, pinos 
metálicos, tipo fixação: haste ajustáveis tipo espátula, material lente: 
policarbonato, cor armação: incolor.  

KALIPSO UN 

PEDRA PARA AFIAR: Pedra afiar, tipo: cor laranja, comprimento: 10 
cm, largura: 2,50 cm, especificação: pedra de afiar curetas.  

IMPALA UN 

PEDRA POMES: Pedra - pomes, material:  rocha magnética, cor: 
branca, aspecto físico: pó, aplicação: limpeza dental, uso: 
odontológico, características adicionais: extrafino.  

MAQUIRA UN 

Pinça de adson 12 cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável,  
modelo: adson, tipo ponta: dente de rato, comprimento: 12 cm. obs: 
confeccionada em aço inox aisi-420, com embalagem plástica 

6B UN 

Pinça kelly curva 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável,  
modelo: kelly, tipo ponta: curva, comprimento: 14 cm. obs: é usada 
para pinçamento (hemostasia). produto confeccionado em aço 

420. ponta curva, com serrilha. unidade  

6B UN 

Pinça kelly reta 14cm: pinça cirúrgica, material: aço inoxidável,   
modelo: kelly, tipo ponta: reta, comprimento: 14 cm. obs: produto 
confeccionado em aço inoxidável aisi-420. embalagem plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e 
rastreabilidade. unidade  

6B UN 

PINÇA PORTA GRAMPO: Pinça odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: porta grampo, tipo ponta: curvo com sulco, 
características adicionais: com trava, aplicação: isolamento absoluto 
restaurações odontológicas  

IMPALA UN 

pincel microbrusch extra fino: aplicador odontológico, tipo haste:  
dobrável, tipo uso: descartável, material: plástico, características 
adicionais: pontas fibras não absorventes, tipo ponta: extra fina. obs: 
não pode soltar resíduos e material de fibras da ponta do pinel, pois 
interfere no trabalho em resina , não deixando a mesma aderir ao 
adesivo, perdendo a eficácia devida, caixa com 100 unidades de 

FGM CX 
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001 374 76103 placa de vidro 10 mm : acessórios 
placa de vidro 10 mm : acessórios 
espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: 
espessura cerca de 10 mm. 

001 375 72350 PLACA DE VIDRO:Acessórios 
espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: 
espessura cerca de 6 mm. 

001 379 81640 Porta-agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta 
reta,   característica ponta:c/ vídea, haste:haste reta, adicional 1:com 
trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material:aço inoxidável, 
esterilidade:esterilizável. obs: favor se ater ao deta
ponta com videa, pois não serão aceitos porta agulha sem vídea. 
unidade  

001 380 81641 Porta-agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta 
reta,   haste:haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca 
de 14 cm, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável. obs: 
ponta sem videa. unidade. unidade 

001 384 72359 PORTA AMALGAMA: Porta amálgama, material: aço inoxidável,   
tipo: autoclavável  

001 385 72360 PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO: Porta matriz 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: 
adulto.  

001 389 72364 REGUA ENDODONTICA: Régua 
endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica 
adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável. 

001 390 81643 Removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool   
etílico, ácidos inorgânicos e agua destilada.obs: caixa com 1 unidade. 
unidade  

001 402 72374 REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: Revelador 
radiológico, tipo:  solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para 
processamento manual. OBS: Agua 85
Dietilenoglicol 1-5%; Hidroquinona 1
475 ml  

001 405 81646 Selante, tipo:para fóssulas e fissuras, característica adicional: 
fotopolimerizável, componente adicional:flúor. obs: selante 
fotopolimerizável contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com 
liberador de flúor, desenvolvido para selar fóssulas e fissuras..
composições: - fluroshield:monômero nco, nupol bis gma, tegdma, 
penta, n-metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, 
cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio,cabosil ts 720 e 
titanox 3328. - condicionador dental gel: ácido fosfór
coloidal e pigmento inorgânico. obs: embalagem contendo 1 seringa 
de 2 g, 3 pontas aplicadoras, cor matizado, fotopolimerizavel 

001 407 76076 seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: 
autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: 
retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional. 

001 412 76077 sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável,  
tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço. 

001 413 76078 sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, 
tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: 
willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas. 

001 414 81650 Sonda odontológica, material:aço inoxidável, tipo:exploradora,  
características adicionais:endodontia, modelo:nº 47, tipo cabo:cabo 
maciço. obs: ponta reta. unidade 

001 416 72381 SSugador descartavel:  sugador, material: pvc, tipo: saliva, 
características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 
unidades, tipo uso: estéril, descartável.obs: material de excelente 
qualidade, ponta deve ser fixa sem possibilidades de soltar, p
utilizado no atendimento de adultos e também crianças e bebês, 
evitando possíveis acidentes graves como engasgamento. pacote com 
40 unidades cada  

001 418 76079 tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, 
formato:  cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, 
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placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, e 
placa de vidro 10 mm : acessórios - uso odontológico, tipo: placa p, 
espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: 
espessura cerca de 10 mm.  

IMPALA UN 

PLACA DE VIDRO:Acessórios - uso odontológico, tipo:  placa p, 
espatulação, material: vidro, formato: retangular, espessura: 
espessura cerca de 6 mm.  

IMPALA UN 

agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta 
reta,   característica ponta:c/ vídea, haste:haste reta, adicional 1:com 
trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material:aço inoxidável, 
esterilidade:esterilizável. obs: favor se ater ao detalhe caracteristica 
ponta com videa, pois não serão aceitos porta agulha sem vídea. 

6B UN 

agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta 
reta,   haste:haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca 
de 14 cm, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável. obs: 
ponta sem videa. unidade. unidade  

6B UN 

PORTA AMALGAMA: Porta amálgama, material: aço inoxidável,   6B UN 

PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO: Porta matriz 
odontológico, material:  aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: 

IMPALA UN 

REGUA ENDODONTICA: Régua - uso odontológico, modelo:  
endodôntica, material: alumínio, tipo: milimetrada, característica 
adicional: calibradora de cones, tipo uso: autoclavável.  

IMPALA UN 

Removedor de manchas(tartarite): com sais de flúor, timol, álcool   
etílico, ácidos inorgânicos e agua destilada.obs: caixa com 1 unidade. 

IODONTOSUL UN 

REVELADOR DENTAL PARA RADIOGRAFIA: Revelador 
radiológico, tipo:  solução aquosa pronta p, uso, aplicação: para 
processamento manual. OBS: Agua 85-90%; Sulfato de sódio 1-5%; 

5%; Hidroquinona 1-5%. Apresentação: frasco com 

IMPALA UN 

Selante, tipo:para fóssulas e fissuras, característica adicional: 
fotopolimerizável, componente adicional:flúor. obs: selante 
fotopolimerizável contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com 
liberador de flúor, desenvolvido para selar fóssulas e fissuras.. 

fluroshield:monômero nco, nupol bis gma, tegdma, 
metil dietolamina, bht, metacrilato de 2_n, canforoquinona, 

cervit t 1000, bário silanizado, fluoreto de sódio,cabosil ts 720 e 
condicionador dental gel: ácido fosfórico, água, sílica 

coloidal e pigmento inorgânico. obs: embalagem contendo 1 seringa 
de 2 g, 3 pontas aplicadoras, cor matizado, fotopolimerizavel  

BIODINAMICA UN 

seringa carpule: seringa, material: aço inoxidável, tipo uso: 
autoclavável, capacidade: 1,80 ml, características adicionais: 
retrocarga, tipo: carpule, aplicação: refluxo tradicional.  

IMPALA UN 

sonda exploradora n. 5: sonda odontológica, material: aço inoxidável,  
tipo: exploradora, modelo: nº 05, tipo cabo: cabo maciço.  

IMPALA UN 

sonda milimetrada: sonda odontológica, material: aço inoxidável, 
tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: 
willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.  

IMPALA UN 

Sonda odontológica, material:aço inoxidável, tipo:exploradora,  
características adicionais:endodontia, modelo:nº 47, tipo cabo:cabo 
maciço. obs: ponta reta. unidade  

IMPALA UN 

SSugador descartavel:  sugador, material: pvc, tipo: saliva, 
características adicionais: c, arame, apresentação: pacote c, 40 
unidades, tipo uso: estéril, descartável.obs: material de excelente 
qualidade, ponta deve ser fixa sem possibilidades de soltar, pois será 
utilizado no atendimento de adultos e também crianças e bebês, 
evitando possíveis acidentes graves como engasgamento. pacote com 

SSPLUS UN 

tamborel endodontico: pote odontológico, material: alumínio, 
formato:  cilíndrico, aplicação: endodontia, tipo: tamborel, 

IMPALA UN 
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componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável. 

001 420 81652 Tesoura iris curva: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento:   
11,5 cm, tipo ponta: curva, tipo: íris. unidade 

001 421 76081 tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo  
ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, 
comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, 
esterilidade: esterilizável. 

001 422 76082 tira de lixa: tira abrasiva 
óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 
150 mm, largura: cerca de 4 mm,apresentação:envelope c/12 unidades 
tipo uso: descartável.  

001 424 72386 TOP DAM BISNAGA: Isolante 
básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: 
barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, 
apresentação: seringa c, 3 g.. OBS: com 3 pontas aplicadoras. 

001 425 72409 TRICRESOLFORMALINA  

 
ATA SRP Nº 1117/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 05.021.932/0001-34
Lote Item Código Descrição 

001 33 81596 Aparelho raio x, tipo aparelho:coluna base móvel, aplicação: uso 
odontológico, tensão alimentação:110/220 v, amperagem:corrente 
no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote:tensão do tubo 70 kvp, 
características adicionais:comando eletrônico digital, ca. unid

ATA SRP Nº 1118/2022 
EMPRESA DETENTORA:
E ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ Nº 43.352.606/0001-07
Lote Item Código Descrição 

001 8 76024 afastador minesota. afastador odontológico, material: aço 
inoxidável,  tipo: minesota. tamanho infantil. 

001 40 76029 avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera,  
comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com 
eqüivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c,protetor de 
tireóide.  

001 48 81602 Bomba sucção odontológica, aplicação:sangue e secreção, tensão: 
110/220 v, freqüência:50/60 hz, tipo motor:monofásico, potência 
motor:1 hp, capacidade sucção:500 de hg mm, características 
adicionais:com 2 unidades auxiliares com sugadores. obs: turbina 
completa em liga de bronze, não será aceito turbina em plastico, 
temporizador de varredura, sistema automatico de drenagem ao 
esgoto, pre lavagem automatica no filtro coletor, motor com eixo 
central em inox, filtro coletor de detritos na entrada da sucção. 
unidade.  

001 117 72144 CABO PARA ESPELHO UNIVERSAL REDONDO:  Cabo espelho 
bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: 
autoclavável. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a 
NBR 7153-1; passível de esterilização em meios físico/químico, 
possui face lisa onde é feita a gravação (a laser) com a identificação 
do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a 
identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem 
individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a 
data de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por 
no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; 
número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de 
fabricações .  

001 128 72158 CIMENTO PARA USO ENDODONTICO LÍQUIDOimento 
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componentes adicionais: mantas em disco, tipo uso: autoclavável.  

Tesoura iris curva: tesoura, material: aço inoxidável, comprimento:   
11,5 cm, tipo ponta: curva, tipo: íris. unidade  

6B UN 

tesoura iris reta 12 cm: tesoura instrumental, modelo 1: íris, tipo  
ponta: ponta reta, característica ponta: fina, haste: haste reta, 
comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, 
esterilidade: esterilizável.  

6B UN 

tira de lixa: tira abrasiva - uso odontológico, material: poliéster +  
óxido de alumínio, tipo centro: centro neutro, comprimento: cerca de 
150 mm, largura: cerca de 4 mm,apresentação:envelope c/12 unidades 

 

IMPALA CX 

TOP DAM BISNAGA: Isolante - uso odontológico, composição 
básica: metacrilato, aspecto físico: resina tixotrópica, tipo uso: 
barreira gengival, características adicionais: fotopolimerizável, 
apresentação: seringa c, 3 g.. OBS: com 3 pontas aplicadoras.  

BIODINAMICA UN 

TRICRESOLFORMALINA   MAQUIRA UN 

EMPRESA DETENTORA: MF DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 
34 

Marca UN

Aparelho raio x, tipo aparelho:coluna base móvel, aplicação: uso 
odontológico, tensão alimentação:110/220 v, amperagem:corrente 
no tubo entre 7 e 9 ma, potência cabeçote:tensão do tubo 70 kvp, 
características adicionais:comando eletrônico digital, ca. unidade  

ALLIAGE/SAEVO UN

EMPRESA DETENTORA: MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
E ODONTOLOGICOS EIRELI 

07 
Marca UN 

afastador minesota. afastador odontológico, material: aço 
inoxidável,  tipo: minesota. tamanho infantil.  

CASSIFLEX UN 

avental de chumbo: avental, material: borracha plumbífera,  
comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, características adicionais: com 
eqüivalência de 0,50mm de chumbo, aplicação: c,protetor de 

NMARTINS UN 

Bomba sucção odontológica, aplicação:sangue e secreção, tensão: 
110/220 v, freqüência:50/60 hz, tipo motor:monofásico, potência 
motor:1 hp, capacidade sucção:500 de hg mm, características 
adicionais:com 2 unidades auxiliares com sugadores. obs: turbina 

pleta em liga de bronze, não será aceito turbina em plastico, 
temporizador de varredura, sistema automatico de drenagem ao 
esgoto, pre lavagem automatica no filtro coletor, motor com eixo 
central em inox, filtro coletor de detritos na entrada da sucção. 

AIT UN 

CABO PARA ESPELHO UNIVERSAL REDONDO:  Cabo espelho 
bucal, material: aço inoxidável, formato: oitavado, tipo uso: 
autoclavável. Confeccionado em aço inoxidável, de acordo com a 

1; passível de esterilização em meios físico/químico, 
onde é feita a gravação (a laser) com a identificação 

do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a 
identificação completa para a rastreabilidade do lote; embalagem 
individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência e a 

de fabricação; com garantia contra defeitos de fabricação por 
no mínimo 10 anos, com assistência técnica do próprio fabricante; 
número de registro na ANVISA e certificado de boas práticas de 

CASSIFLEX UN 

CIMENTO PARA USO ENDODONTICO LÍQUIDOimento MAQUIRA UN 
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UN Quant. Valor unitário 
R$ 

UN 5,00 8.560,04 

MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 

Quant. Valor unitário 
R$ 

40,00 12,90 

3,00 724,00 

10,00 3.375,00 

200,00 3,98 

15,00 9,14 
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odontológico, tipo:  temporário, composição: eugenol, aspecto 
físico: líquido. OBS: Eugenol, Óleo de Amendoas Doces e BHT. 

001 134 76040 cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material:  
aço inoxidável, tipo: cirúrgico, modelo: gardner, tamanho: nº 02, 
esterilidade: estéril. obs: ,destinado para procedimentos cirúrgicos 
envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço in
autoclavável.  

001 136 72147 CINZEL WAGNER RETO 6 MM: Cinzel cirúrgico, material:  aço 
inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, 
comprimento: 15 cm.  

001 160 76041 cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório,  
material: guta-percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa. 

001 161 72178 CONE DE GUTA PERCHA SORTIDOS( P, M , G), 28 MM:  Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
característica adicional: sortida. 

001 170 72185 CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE 45
endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, 
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
característica adicional: sortida, esterilidade: estéril. 

001 172 72190 CONE INDICADOR: Acessório para radiologia, tipo: posicionador 
filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: 
até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. 
OBS:(posicionador para RX), kit com 3 posicionadores e blocos de 
adaptação em pote para esterilização autoclavavel. 

001 184 72198 CURSORES DE 0,5MM: Cursor odontológico, material: silicone, 
tipo uso:  esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 
mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou 
marcação, espessura: 1,0 mm. OBS: Pacote com 100 unidades. 

001 208 72228 ESPELHO BUCAL PLANO 1º PLANO Nº05: Espelho bucal, 
material:  aço inoxidável e espelho, tipo: 1º plano, tamanho: nº 5, 
uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: 
embalagem individual. OBS: em aço inoxidável AISI 440 de alta 
qualidade, resistente a corrosão, maior reflexão e qualidade de 
imagem.  

001 213 76101 evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, 
placa bacteriana, apresentação: gel, bisnaga frasco de 
60g.??unidade  

001 214 72204 EXTIRPA POLPA N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material: 
aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa 
com 06 unidades.  

001 218 76053 fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, 
material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 
mm, apresentação : em vareta. 

001 219 83037 Fio de aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente Fio de 
aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente aparelho 
ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, 
diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm. 
unidade  

001 220 76224 fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo 
fio: 4-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: 
com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 
1,50 cm, esterilidade: estéril.obs: 

001 221 72234 FIO DE SUTURA NYLON 3.0: Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 3
características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: 
estéril.   

001 222 72236 Fio de sutura nylon 4.0;fio de sutura, material: nylon 
monofilamento,   tipo fio: 4
características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: 
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odontológico, tipo:  temporário, composição: eugenol, aspecto 
físico: líquido. OBS: Eugenol, Óleo de Amendoas Doces e BHT.  

cinzel gardner ponta triangular, 4mm: cinzel cirúrgico, material:  
aço inoxidável, tipo: cirúrgico, modelo: gardner, tamanho: nº 02, 
esterilidade: estéril. obs: ,destinado para procedimentos cirúrgicos 
envolvendo a remoção de ossos, confeccionado em aço inox; 

GOLGRAN UN 

CINZEL WAGNER RETO 6 MM: Cinzel cirúrgico, material:  aço 
inoxidável, tipo ponta: reto, modelo: wagner, largura: 6 mm, 

CASSIFLEX UN 

cone de guta percha extra longo: cone endodôntico, tipo: acessório,  
percha, comprimento: cerca de 34 mm. obs: caixa.  

TANARI UN 

CONE DE GUTA PERCHA SORTIDOS( P, M , G), 28 MM:  Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: p,m,g, 
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
característica adicional: sortida.  

MK LIFE CX 

CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE 45-80:  Cone 
endodôntico, tipo: absorvente, material: papel, calibre: 2ª série, 
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas, 
característica adicional: sortida, esterilidade: estéril.  

MK LIFE CX 

CONE INDICADOR: Acessório para radiologia, tipo: posicionador 
filme, componentes: conjunto completo, características adicionais: 
até 4 unidades, esterilidade: autoclavável, tamanho: adulto. 
OBS:(posicionador para RX), kit com 3 posicionadores e blocos de 

daptação em pote para esterilização autoclavavel.  

MAQUIRA KT 

CURSORES DE 0,5MM: Cursor odontológico, material: silicone, 
tipo uso:  esterilizável em estufa ou autoclave, diâmetro: cerca de 3 
mm, características adicionais: perfuração central, c, entalhe ou 
marcação, espessura: 1,0 mm. OBS: Pacote com 100 unidades.  

MAQUIRA PCT 

ESPELHO BUCAL PLANO 1º PLANO Nº05: Espelho bucal, 
material:  aço inoxidável e espelho, tipo: 1º plano, tamanho: nº 5, 
uso: encaixe universal, tipo uso: autoclavável, apresentação: 
embalagem individual. OBS: em aço inoxidável AISI 440 de alta 

istente a corrosão, maior reflexão e qualidade de 

PHARMAINOX UN 

evidenciador de placa bacteriana: evidenciador dental, aplicação: p, 
placa bacteriana, apresentação: gel, bisnaga frasco de 

IODONTOSUL FR 

EXTIRPA POLPA N.15, 21MM: Lima uso odontológico, material: 
aço inoxidável, modelo: extirpa polpa, comprimento: 21 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 15, componentes: c, cursor. obs: caixa 

QUIMIDROL CX 

fio de aço crni duro elastico redondo 0,50m : fio ortodôntico, 
material: aço inoxidável, formato: redondo, diâmetro: diâmetro 0,50 
mm, apresentação : em vareta.  

TECNIDENT UN 

Fio de aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente Fio de 
aço crni duro elastico redondo 0,8mm: componente aparelho 
ortodôntico, material: aço inoxidável, tipo: tubo telescópico, 
diâmetro: p, fio de 0,80 mm de diâmetro, comprimento: 330 mm. 

TECNIDENT UN 

fio de sutura 4.0: fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo 
0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: 

com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 
1,50 cm, esterilidade: estéril.obs:  

MEDIX UN 

FIO DE SUTURA NYLON 3.0: Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cortante, corte reverso, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: 

MEDIX UN 

Fio de sutura nylon 4.0;fio de sutura, material: nylon 
monofilamento,   tipo fio: 4-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: 

MEDIX CX 
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estéril. obs: :unidade  

001 223 72238 FIO DE SUTURA NYLON5.0:   Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 5
características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: 
estéril.  

001 224 72239 FIO DE SUTURA SEDA 3.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 
3-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, 
comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.  

001 225 72240 FIO DE SUTURA SEDA 4.0:  Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 
4-0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características 
adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, 
comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.  

001 248 72257 Goiva alexander 16 cm: cinzel 
inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , 
nº 3, com cabo. obs: indicado para seccionar dentes, raízes dentárias 
e ossos de superfície curva, aço inoxidável, autocla

001 318 72322 LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 1.SÉRIE 25MM:  Lima uso 
odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, 
comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, 
tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto 
completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, 
produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design 
variados específicos para funções específicas, o que potencializa 
tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório 
ou reciprocante, em moto
torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo 
do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em 
controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e 
resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas 
cada.  

001 319 72323 LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 2.SÉRIE 25MM:  Lima uso 
odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, 
comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, 
tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto 
completo. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, 
produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design 
variados específicos para funções específicas, o que potencializa 
tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório 
ou reciprocante, em moto
torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo 
do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em 
controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e 
resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas 
cada.  

001 320 72324 LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 31MM:  Lima uso 
odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, 
comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, 
tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 
6 un. Obs: Limas para utilizar no motor endodôntico, produzidas 
em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados 
específicos para funções específicas, o que potencializa tanto 
segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou 
reciprocante, em motores elétr
torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo 
do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em 
controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e 
resistentes (sx, s1, s2, f1,
cada.  

001 323 81680 Lima uso odontológico, material:aço inoxidável, modelo: tipo kerr 
flexível, comprimento:31 mm, aplicação:digital, tamanho:nº 10, 
componentes:c/ cursor lima k file 10, comprimento: 31 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caix
com 06 unidades.  
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FIO DE SUTURA NYLON5.0:   Fio de sutura, material: nylon 
monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: preta, comprimento: 45 cm, 
características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo 
cortante estriada, comprimento agulha: 1,65 cm, esterilidade: 

MEDIX CX 

FIO DE SUTURA SEDA 3.0: Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 
0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, 
comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.   

MEDIX CX 

FIO DE SUTURA SEDA 4.0:  Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 
0, cor: preto trançado, comprimento: 45 cm, características 

adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, 
comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril.   

MEDIX CX 

Goiva alexander 16 cm: cinzel - uso odontológico, material:   aço 
inoxidável, tipo: alexander, modelo: bisel simples, tamanho: 4 mm , 
nº 3, com cabo. obs: indicado para seccionar dentes, raízes dentárias 
e ossos de superfície curva, aço inoxidável, autoclavavel. unidade  

CASSIFLEX UN 

LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 1.SÉRIE 25MM:  Lima uso 
odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, 
comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, 
tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto 

mas para utilizar no motor endodôntico, 
produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design 
variados específicos para funções específicas, o que potencializa 
tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório 
ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de 
torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo 
do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em 
controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e 

, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas 

MK LIFE KT 

LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 2.SÉRIE 25MM:  Lima uso 
odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, 
comprimento: 25 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, 
tamanho: 2ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto 

mas para utilizar no motor endodôntico, 
produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design 
variados específicos para funções específicas, o que potencializa 
tanto segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório 
ou reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de 
torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo 
do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em 
controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e 

, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas 

MK LIFE KT 

LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 31MM:  Lima uso 
odontológico, material: níquel , titânio, modelo: rotatória, 
comprimento: 31 mm, aplicação: para motor de baixa rotação, 
tamanho: 1ª série, componentes: c, cursor, apresentação: conjunto c, 

utilizar no motor endodôntico, produzidas 
em liga de NiTi com Tratamento Térmico, design variados 
específicos para funções específicas, o que potencializa tanto 
segurança quanto eficiência. São indicadas para uso rotatório ou 
reciprocante, em motores elétricos que possibilitem controle de 
torque e velocidade. obs : sistema de limas universal para o preparo 
do canal, fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em 
controle de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e 
resistentes (sx, s1, s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas 

UNIVY ONE KT 

Lima uso odontológico, material:aço inoxidável, modelo: tipo kerr 
flexível, comprimento:31 mm, aplicação:digital, tamanho:nº 10, 
componentes:c/ cursor lima k file 10, comprimento: 31 mm, 
aplicação: digital, tamanho: nº 10, componentes: c, cursor. obs: caixa 

ANGELUS CX 
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001 324 81620 Lima uso odontológico, material:níquel / titânio, modelo:rotatória,  
comprimento:21 mm, aplicação:para motor de baixa rotação, 
tamanho:1ª série, componentes:c/ cursor, apresentação:conjunto 
completo. obs : sistema de limas universal para o preparo do canal
fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle 
de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, 
s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas cada. 

001 345 72330 MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE: Cimento 
odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, 
característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. 
OBS:frasco de 20 gramas. 

001 354 72337 PARAMONOCLOROFENOL + FUROCIN:  Paramonoclorofenol, 
associação: furacin, aspecto físico: líquido. 

001 360 72339 PASTA MAISTO: Cimento odontológico, tipo:  endodôntico, 
maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, 
aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. OBS: 
Apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte. 

001 366 81634 Pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material:   aço 
inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, 
comprimento: 16 cm. unidade 

001 377 72353 PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON DABI: Ponteira 
ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, 
dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de 
tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características 
adicionais: p, cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de 
tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. 
Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na 
Anvisa??Referência: DABI devido modelo de aparelho de 
ultrassom. De outra marca, não 
adquirido pela Instituição.?? 

001 381 81639 Porta agulha castroviejo reto 14cm: porta
inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características 
adicionais: com trava, formato: reto. unidade 

001 427 72389 UNIMATRIX KIT: Matriz odontológica, material: aço inoxidável 
maleável, tipo: pré-contornada, formato: seccionada, apresentação: 
conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável. 

001 429 72392 Verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: 
nit Verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição 
básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, 
concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. obs: solu
naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. ação intensificada 
por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. 
seringa de 2,50 g.  

001 430 72391 VERNIZ COM FLUOR: Verniz dentário, composição: c, fluoreto de 
sódio.   OBS: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina 
sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, 
frasco de solvente etanol. OBS frasco com 15 ml6 

 
ATA SRP Nº 1119/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 37.180.769/0001-49
Lote Item Código Descrição 

001 41 81599 Avental descartável uso hospitalar, 30 g/m2, manga longa, punho 
com   elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno. obs: 
unidades  

001 42 81600 Avental hospitalar, tipo:cirúrgico, material :polipropileno, tamanho 
G  gramatura:cerca de 50 g/cm2, característica adicional:manga 
longa, punho elástico, esterilidade :uso único. obs: unidad 

 
ATA SRP Nº 1120/2022 
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Lima uso odontológico, material:níquel / titânio, modelo:rotatória,  
comprimento:21 mm, aplicação:para motor de baixa rotação, 
tamanho:1ª série, componentes:c/ cursor, apresentação:conjunto 
completo. obs : sistema de limas universal para o preparo do canal, 
fabricadas em niti, tratadas termicamente que resulta em controle 
de memória. kit completo com 6 limas flexíveis e resistentes (sx, s1, 
s2, f1, f2 e f3). tamanhos: 25mm. kit com 6 limas cada.  

MK LIFE KT 

MATERIAL PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE: Cimento 
odontológico, tipo: tampão alveolar c, ação cicatrizante, 
característica adicional: sem eugenol, aspecto físico: pasta. 
OBS:frasco de 20 gramas.  

IODONTOSUL FR 

PARAMONOCLOROFENOL + FUROCIN:  Paramonoclorofenol, 
associação: furacin, aspecto físico: líquido.  

BIODINAMICA UN 

PASTA MAISTO: Cimento odontológico, tipo:  endodôntico, 
maisto, composição: zno, iodofórmio, timol, clorofenol canforado, 
aspecto físico: pasta, apresentação: conjunto completo. OBS: 
Apresentação: pote de 10g de ação antisséptica rápida e forte.  

BIODINAMICA UN 

Pinça halstead mosquito curva 16cm: pinça cirúrgica, material:   aço 
inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: curva, 
comprimento: 16 cm. unidade  

INVENT 
GERMANY 

UN 

PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON DABI: Ponteira 
ultrassom odontológico, material: aço inoxidável, modelo: ponta c, 
dupla curvatura, c, refrigeração, aplicação: raspagem , remoção de 
tártaro, compatibilidade: encaixe específico, características 

p, cálculos pesados. Obs: indicada para remoção de 
tártaro; ponteira universal utilizada para qualquer procedimento. 
Autoclavável a 135°. Garantia: 03 meses. Registro na 
Anvisa??Referência: DABI devido modelo de aparelho de 
ultrassom. De outra marca, não é compatível com o aparelho 
adquirido pela Instituição.??  

DENTFLEX UN 

Porta agulha castroviejo reto 14cm: porta-agulha, material:   aço 
inoxidável, tipo: castroviejo, comprimento: 14 cm, características 
adicionais: com trava, formato: reto. unidade  

INVENT 
GERMANY 

UN 

UNIMATRIX KIT: Matriz odontológica, material: aço inoxidável 
contornada, formato: seccionada, apresentação: 

conjunto 50 peças, 2 grampos, tipo uso: descartável.  

IODONTOSUL KT 

Verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição básica: 
nit Verniz com fluor: dessensibilizante dentinário, composição 
básica: nitrato de potássio, composição adicional: fluoreto de sódio, 
concentração: 5% + 0,2%, aspecto físico : gel. obs: solução de resinas 
naturais com íons flúor na concentração de 5,5%. ação intensificada 
por excelente adesão as estruturas dentais e baixa solubilidade. 

FGM SER 

VERNIZ COM FLUOR: Verniz dentário, composição: c, fluoreto de 
sódio.   OBS: fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio à 6%, resina 
sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solvente, 
frasco de solvente etanol. OBS frasco com 15 ml6  

FGM CX 

EMPRESA DETENTORA: NATHALIA RAYANE A. MESQUITA LTDA
49 

Marca UN 

Avental descartável uso hospitalar, 30 g/m2, manga longa, punho 
com   elástico, branca, tamanho único, tnt 100% polipropileno. obs: 

BE LIFE UN 

Avental hospitalar, tipo:cirúrgico, material :polipropileno, tamanho 
G  gramatura:cerca de 50 g/cm2, característica adicional:manga 
longa, punho elástico, esterilidade :uso único. obs: unidad  

BE LIFE UN 
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3.000,00 1,47 

2.000,00 2,68 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 27.205.945/0001-04
Lote Item Código Descrição 

001 216 72232 FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO   Filme 
radiológico, tipo: raio-x, dimensões: 31 x 41 mm. OBS: , embalagem 
contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com 
sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 
segundos, para process
revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente 
da clinica. obs: caixa com 150 peliculas cada. 

 
 
 
ATA SRP Nº 1121/2022 
EMPRESA DETENTORA:
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
Lote Item Código Descrição 

001 1 71926 ABRIDOR DE BOCA: Afastador odontológico, material: silicone, 
tipo:  abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, 
tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto. 

001 6 71955 AFASTADOR LABIAL INFANTIL : Afastador odontológico, 
material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: 
autoclavável, tamanho: infantil. 

001 12 71932 AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTAVEL: Agulha 
odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: 
gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel 
trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, 
descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em 
Caixa com 100 unidades. 

001 13 71930 Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, 
aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com 
bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: 
estéril, descartável, apresentação: c, protetor plást
em Caixa com 100 unidades. 

001 27 71953 ANESTESICO 2% COM ADRENALINA, A BASE DE 
MEPIVACAINA:   Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada 
com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 OBSERVAÇÃO: caixa com 
50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada). 

001 29 71957 ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA, EPINEFRINA, 
Articaína, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 
1,100.000, OBSERVAÇÃO: forma farmacêutica: solução injetável 
caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada). 

001 30 71960 ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100000, Lidocaína 
cloridrato,  composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 
1:100.000, apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: Embalagem com 
50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. 

001 31 71961 ANESTESICO PRILOCAINA + FELIPRECINA 3%,Prilocaína, 
composição:  associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui,ml, 
apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: embalagem com 50 tubetes 
de 1,8ml cada.  

001 43 71967 BABADOR DESCARTAVEL Babador, material: papel e plástico, tipo 
uso:  descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, 
características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, 
resistente. OBSERVAÇÃO: branco, pacote com 100 unidades. 

001 44 71968 BANDEJA CLÍNICA: Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa,  
dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável. 
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DETENTORA: ODONTOMED T A LTDA 
04 

Marca UN 

FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO   Filme 
x, dimensões: 31 x 41 mm. OBS: , embalagem 

contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com 
sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 
segundos, para processo de revelação manual, com tempo de 
revelação de aproximadamente 10 minutos de secagem ao ambiente 
da clinica. obs: caixa com 150 peliculas cada.  

CARESTREAM CX 

EMPRESA DETENTORA: ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

03 
Marca UN 

ABRIDOR DE BOCA: Afastador odontológico, material: silicone, 
tipo:  abridor de boca, esterilidade: autoclavável, formato: bloco, 
tamanho: adulto e infantil, apresentação: conjunto.  

MAQUIRA UN 

AFASTADOR LABIAL INFANTIL : Afastador odontológico, 
material: plástico, tipo: labial lateral, modelo: expandex, esterilidade: 
autoclavável, tamanho: infantil.  

MAQUIRA UN 

AGULHA GENGIVAL LONGA DESCARTAVEL: Agulha 
odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, aplicação: 
gengival , anestesia, dimensão: 30 g longa, tipo ponta : com bisel 
trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: estéril, 

vel, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue em 
Caixa com 100 unidades.  

DENCOJET CX 

Agulha odontológica, material: aço inoxidável siliconizado, 
aplicação: gengival, anestesia, dimensão: 30 g curta, tipo ponta : com 
bisel trifacetado, tipo conexão: conector p, seringa carpule, tipo uso: 
estéril, descartável, apresentação: c, protetor plástico e lacre. Entregue 
em Caixa com 100 unidades.  

DENCOJET CX 

ANESTESICO 2% COM ADRENALINA, A BASE DE 
MEPIVACAINA:   Mepivacaína cloridrato, apresentação: associada 
com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000 OBSERVAÇÃO: caixa com 
50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).  

DFL CX 

ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA, EPINEFRINA, 
Articaína, composição: associada com epinefrina, concentração: 4% + 
1,100.000, OBSERVAÇÃO: forma farmacêutica: solução injetável 
caixa com 50 unidade (tubetes de 1,8 ml cada).  

DFL CX 

ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100000, Lidocaína 
cloridrato,  composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 
1:100.000, apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: Embalagem com 
50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.  

DFL CX 

ANESTESICO PRILOCAINA + FELIPRECINA 3%,Prilocaína, 
composição:  associada com felipressina, dosagem: 3% + 0,03ui,ml, 
apresentação: injetável OBSERVAÇÃO: embalagem com 50 tubetes 

DFL CX 

BABADOR DESCARTAVEL Babador, material: papel e plástico, tipo 
uso:  descartável, comprimento: 46 cm, largura: 33,5 cm, 
características adicionais: 2 camadas de papel, 1 camada de plástico, 
resistente. OBSERVAÇÃO: branco, pacote com 100 unidades.  

BIODINAMICA PCT

BANDEJA CLÍNICA: Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa,  
dimensões: cerca de 20 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável.  

AÇONOX UN 
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Quant. Valor unitário 
R$ 

50,00 144,40 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 60,00 6,68 

 20,00 8,04 

 200,00 32,69 

 500,00 32,69 

 600,00 91,24 

 500,00 127,76 

 500,00 76,99 

 300,00 67,52 

PCT 1.500,00 14,84 

 200,00 26,32 
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001 57 72020 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 2 OBS:Multilaminada para alta 
rotação nº.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti
ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavavel. 

001 58 72022 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 4 OBS:Multilaminada para alta 
rotação nº.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti
ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável. 

001 59 72030 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 8 OBS:Multilaminada para alta 
rotação nº.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti
ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavavel. 

001 122 76039 camurça para amalgama: acessórios 
de camurça para amálgama, material: couro natural. 

001 156 72177 CONE DE GUTA-PERCHA Cone endodôntico, tipo: acessório, 
material:  guta-percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas. OBS :tamanho formato MEDIUN 
LARGO (estes cones possuem calibre mais grosso). obs: caixa com 
120 unidades.   

001 157 72180 CONE DE GUTA-PERCHA FINE MEDIUM, 28MM:  Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas. 

001 158 72179 CONE DE GUTA-PERCHA FINE, 28MM: Cone endodôntico, tipo: 
acessório, material: guta
apresentação: estojo 120 pontas. 

001 199 72220 ESPAÇADORES DIGITAIS N.25:  Espaçador endodôntico, material: 
aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características 
adicionais: nº 25.  

001 200 72219 ESPAÇADORES DIGITAIS N.30: Espaçador endodôntico, material: 
aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características 
adicionais: nº 30.  

001 212 72230 EUGENOL PURO :Cimento odontológico, tipo: temporário, 
composição:  eugenol, aspecto físico: líquido. OBS: frasco com 20 ml. 

001 260 72262 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.208: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 261 72260 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.209: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

 001 262 72272 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.210: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 263 72273 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.211: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 264 72261 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.26: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 265 72269 GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.W8A: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, 
finalidade: isolamento absoluto do dente. 

001 266 81617 Grampo uso odontológico, material:aço inoxidável, tipo uso: 
reutilizável, tamanho:1a, finalidade:isolamento absoluto do dente. 
obs: unidade  

001 268 81618 Grampo uso odontológico, material:aço inoxidável, tipo uso: 
reutilizável, tamanho:w2a, finalidade:isolamento absoluto do dente. 
obs: unidade  

001 272 72276 GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
material:  guta-percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas.) 
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BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 2 OBS:Multilaminada para alta 
rotação nº.02 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem 
ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavavel.  

KAVO UN 

BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 4 OBS:Multilaminada para alta 
rotação nº.04 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem 
ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavável.  

KAVO UN 

BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO:  Broca alta rotação, material: 
carbide, formato: esférica, tipo haste: haste regular, tipo corte: corte 
médio, numeração americana 1: ref. 8 OBS:Multilaminada para alta 
rotação nº.08 de aço tungstênio vanádio, com proteção anti-ferrugem 
ou carbeto de tungstênio e aço inoxidável autoclavavel.  

KAVO UN 

camurça para amalgama: acessórios - uso odontológico, tipo:  lençol 
de camurça para amálgama, material: couro natural.  

JON UN 

PERCHA Cone endodôntico, tipo: acessório, 
percha, calibre: mg (ml), comprimento: 28 mm, 

apresentação: estojo 120 pontas. OBS :tamanho formato MEDIUN 
LARGO (estes cones possuem calibre mais grosso). obs: caixa com 

TANARI CX 

PERCHA FINE MEDIUM, 28MM:  Cone 
endodôntico, tipo: acessório, material: guta-percha, calibre: mf, 
comprimento: 28 mm, apresentação: estojo 120 pontas.  

TANARI CX 

PERCHA FINE, 28MM: Cone endodôntico, tipo: 
acessório, material: guta-percha, calibre: p, comprimento: 28 mm, 
apresentação: estojo 120 pontas.  

TANARI CX 

ESPAÇADORES DIGITAIS N.25:  Espaçador endodôntico, material: 
aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características 

MK LIFE CX 

ESPAÇADORES DIGITAIS N.30: Espaçador endodôntico, material: 
aço inoxidável, tipo: digital, comprimento: 25 mm, características 

MK LIFE CX 

EUGENOL PURO :Cimento odontológico, tipo: temporário, 
composição:  eugenol, aspecto físico: líquido. OBS: frasco com 20 ml.  

MAQUIRA UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.208: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 208, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

KS DENT UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.209: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 209, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

KS DENT UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.210: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 210, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

KS DENT UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.211: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 211, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

KS DENT UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.26: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: 26, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

KS DENT UN 

GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.W8A: Grampo uso odontológico, 
material:  aço inoxidável, tipo uso: reutilizável, tamanho: w8, 
finalidade: isolamento absoluto do dente.  

KS DENT UN 

Grampo uso odontológico, material:aço inoxidável, tipo uso: 
reutilizável, tamanho:1a, finalidade:isolamento absoluto do dente. 

KS DENT UN 

Grampo uso odontológico, material:aço inoxidável, tipo uso: 
reutilizável, tamanho:w2a, finalidade:isolamento absoluto do dente. 

KS DENT UN 

GUTA PERCHA ACESSORIA: Cone endodôntico, tipo: acessório, 
percha, calibre: p(f), comprimento: 28 mm, 

apresentação: estojo 120 pontas.)  

TANARI CX 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 31 

 80,00 4,49 

 80,00 4,49 

 50,00 4,49 

 20,00 9,24 

 30,00 37,49 

 30,00 27,74 

 50,00 27,05 

 15,00 29,64 

 15,00 29,49 

 20,00 9,26 

 10,00 9,60 

 5,00 9,60 

 5,00 9,61 

 10,00 9,53 

 40,00 9,61 

 10,00 9,60 

 30,00 9,60 

 30,00 9,60 

 40,00 25,45 
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001 280 72285 IONOMERO DE VIDRO KIT: Cimento de ionômero de vidro, tipo:  
restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto 
físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Obs: cimento à 
base de ionômero de vidro de presa química, para restauraç
apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido 
poliacrílico. Composição:??• 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 
frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e ??• 1 bloco de 
espatulação.??  

001 281 76062 lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho 
: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades. 

001 282 76063 lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho 
: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. caixa com 100unidades 

001 283 76064 lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho 
: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades. 

001 346 72331 MATRIZ DE AÇO 0,5MM: Matriz odontológica, material: aço 
inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo 
uso: descartável. obs: material de excelente qualidade, sendo firme no 
momento de passar entre os dentes, pois se for material f
muito mobilidade acaba entortando e muitas vezes cortando a 
gengiva dos pacientes. unidade 

001 355 72400 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: Paramonoclorofenol, 
associação:  cânfora, aspecto físico: líquido 

001 357 72398 PASTA DE ACABAMENTO DE RESINA: Pasta abrasiva, 
apresentação:  bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio , fino, 
aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características 
adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, 
etileno glicol.  

001 367 81635 Pinça halstead mosquito reta 14cm: pinça cirúrgica, material:   aço 
inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta, 
comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar. unidade 

 
ATA SRP Nº 1122/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 32.708.161/0001-20
Lote Item Código Descrição 

001 329 81621 Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:6, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma ab. 
obs: par  

 
ATA SRP Nº 1123/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 12.416.810/0001-02
Lote Item Código Descrição 

001 130 72156 CIMENTO PARA USO ENDODONTICO: Cimento odontológico, 
tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. 
OBS: composição PÓ: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, 
Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. 
unidade frasco 10 g.  

001 233 72246 FLUOR GEL ACIDULADO:  Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, 
forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: 
acidulado. Obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 
1 minuto, com PH entre 3 e 4. Prazo de validade mínima de 1 an
data de entrega.  
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IONOMERO DE VIDRO KIT: Cimento de ionômero de vidro, tipo:  
restaurador, alta viscosidade, ativação: autopolimerizável, aspecto 
físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Obs: cimento à 
base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental 
apresentado na forma de pó que deve ser misturado ao ácido 
poliacrílico. Composição:??• 1 frasco de cimento em pó com 10g; • 1 
frasco de líquido com 8g; • 1 dosador de pó e ??• 1 bloco de 

MAQUIRA UN 

lamina de bisturi n.11: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho 
: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.  

SOLIDOR UN 

lamina de bisturi n.12: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho 
: nº 12, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. caixa com 100unidades  

SOLIDOR UN 

lamina de bisturi n.15: lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho 
: nº 15, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características 
adicionais: embalada individualmente. caixa com 100 unidades.  

SOLIDOR UN 

MATRIZ DE AÇO 0,5MM: Matriz odontológica, material: aço 
inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo 
uso: descartável. obs: material de excelente qualidade, sendo firme no 
momento de passar entre os dentes, pois se for material frágil com 
muito mobilidade acaba entortando e muitas vezes cortando a 
gengiva dos pacientes. unidade  

PREVEN UN 

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO: Paramonoclorofenol, 
associação:  cânfora, aspecto físico: líquido  

MAQUIRA UN 

PASTA DE ACABAMENTO DE RESINA: Pasta abrasiva, 
apresentação:  bisnaga tipo i e ii (2g), tamanho grão: médio , fino, 
aplicação: polimento de resina fotopolimerizável, características 
adicionais: óxido de alumínio, composição: carbowax, pedra pomes, 

FGM UN 

Pinça halstead mosquito reta 14cm: pinça cirúrgica, material:   aço 
inoxidável, modelo: halstead mosquito, tipo ponta: reta, 
comprimento: 14 cm, aplicação: hospitalar. unidade  

GOLGRAN UN 

EMPRESA DETENTORA: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
20 

Marca UN 

Luva cirúrgica, material:látex natural, tamanho:6, esterilidade: 
estéril, características adicionais:comprimento mínimo de 28cm, 
apresentação:lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo 
uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma ab. 

SANRO PAR 

EMPRESA DETENTORA: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI
02 

Marca UN 

CIMENTO PARA USO ENDODONTICO: Cimento odontológico, 
tipo: endodôntico, composição: óxido de zinco, aspecto físico: pó. 
OBS: composição PÓ: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, 
Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. 

PULP FILL 
PO 

UN 

FLUOR GEL ACIDULADO:  Fluoreto de sódio, concentração: 1,23%, 
forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: 
acidulado. Obs: vários sabores, frasco com 200 ml, para aplicação em 
1 minuto, com PH entre 3 e 4. Prazo de validade mínima de 1 ano da 

FLUOR GEL UN 
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 300,00 15,35 

 500,00 0,32 

 500,00 0,33 

 500,00 0,32 

 350,00 1,12 

 40,00 5,30 

 50,00 22,51 

 30,00 29,02 

EIRELI 

 Quant. Valor unitário 
R$ 

 500,00 1,78 

ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI 

Quant. Valor unitário 
R$ 

20,00 13,11 

50,00 3,34 
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001 376 72351 PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA:  Ponta montada uso 
odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 
pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características 
adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo. obs: 
caixa com kit de 7 pontas cada.  

001 428 72390 VERNIZ CAVITARIO: Verniz dentário, tipo: cavitário, composição:  
resina e solvente. OBS: substancia protetora do complexo dentino
pulpar, frasco com 15 ml. 

 
 
 
 
ATA SRP Nº 1124/2022 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 37.882.886/0001-54
Lote Item Código Descrição 

001 7 76025 afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável,  
tipo: minesota. adulto 

001 14 76027 alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, 
tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301 

001 18 71936 ALAVANCA TIPO APICAL :  Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: 
nº 302, esterilidade: autoclavável. 

001 101 76035 broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável  
diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte 
médio, numeração americana:1015 

001 135 72146 CINZEL OCHSENBIEN N.2: Cinzel 
inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2. 

001 185 72199 DESCOLADOR DE MOLT Nº9:. Descolador, material: aço inoxidável, 
tipo formato: destaca periósteo, modelo: MOLT. OBS :Produzido em 
Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho: 17 cm 

001 186 72200 DESCOLADOR FREER DUPLO: Descolador cirúrgico, material:  aço 
inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: 
duplo. OBS: material confeccionado em aço inox, autoclavável. 
Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante. 

001 410 81647 Seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, bico luer lock,   
êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e 
perfeitamente legível, descartável, estéril. obs:unidade 

 
 

Francisco Beltrão, 03 de novembro de 2022.
 
 

Samantha Pecoits                                       
Sistema de Registro de Preços 
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PONTAS ENHANCE FORMATO SORTIDA:  Ponta montada uso 
odontológico, material: silicone c, óxido de alumínio, formato: 07 
pontas sortidas, cor: branca, aplicação: resinas, características 
adicionais: conjunto completo, compatibilidade: contra ângulo. obs: 

a com kit de 7 pontas cada.   

MICRODONT KT 

VERNIZ CAVITARIO: Verniz dentário, tipo: cavitário, composição:  
resina e solvente. OBS: substancia protetora do complexo dentino-
pulpar, frasco com 15 ml.  

VARNAL FR 

EMPRESA DETENTORA: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
54 

Marca UN 

afastador minesota. afastador odontológico, material: aço inoxidável,  
tipo: minesota. adulto  

GOLGRAN UN 

alavanca apical reta: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, 
tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301  

INVENT 
GERMANY 

UN 

ALAVANCA TIPO APICAL :  Alavanca odontológica, material: aço 
inoxidável, tipo: apical, características adicionais: esquerda, referência: 
nº 302, esterilidade: autoclavável.  

INVENT 
GERMANY 

UN 

broca diamanta hl 1015: broca alta rotação, material: aço inoxidável  
diamantada, formato: esférica, tipo haste: haste longa, tipo corte: corte 
médio, numeração americana:1015  

FAVA UN 

CINZEL OCHSENBIEN N.2: Cinzel - uso odontológico, material:  aço 
inoxidável, tipo: ochsenbein, modelo: nº 2.  

CASSIFLEX UN 

DESCOLADOR DE MOLT Nº9:. Descolador, material: aço inoxidável, 
tipo formato: destaca periósteo, modelo: MOLT. OBS :Produzido em 
Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho: 17 cm  

CASSIFLEX UN 

DESCOLADOR FREER DUPLO: Descolador cirúrgico, material:  aço 
inoxidável, tipo: freer, comprimento: 19 cm, características adicionais: 
duplo. OBS: material confeccionado em aço inox, autoclavável. 
Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante.  

CASSIFLEX UN 

Seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, bico luer lock,   
êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e 
perfeitamente legível, descartável, estéril. obs:unidade  

INJEX UN 

Francisco Beltrão, 03 de novembro de 2022. 

Samantha Pecoits                                       Antonio Carlos Bonetti
Sistema de Registro de Preços - SRP           Secretário Municipal de Administração
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100,00 49,06 

30,00 17,82 

VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

Quant. Valor unitário 
R$ 

50,00 9,58 

30,00 27,24 

30,00 26,56 

200,00 2,95 

10,00 13,26 

50,00 12,28 

50,00 12,92 

3.000,00 0,18 

Antonio Carlos Bonetti 
Secretário Municipal de Administração 
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