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Processo nº 041/2021 

PREGÃO ELETRONICO 016/2021 

CERTAME EXCLUSIVO PARA ME EPP 

  

AVISO 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados que a Prefeitura Municipal 

de Goianá, sediada a Av. 21 de Dezembro, nº 850, Centro, Goianá-MG, realizará a 

licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 

de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 05 de agosto de 2021 

Horário: 09:00 horas 

Local: https://bllcompras.com 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 - PROCESSO Nº 041/2021 

 

1.2 - Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por 

conta das dotações: 2.10.02.10.301.009.2.0066.3.3.90.30 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
DO OBJETO 

 

2.1 – É objeto desta licitação é a Aquisição de materiais odontológicos, conforme 

especificações constantes do anexo I, parte integrante deste edital.  

2.2 - Os produtos deverão ser entregues nos respectivos setores, cujos endereços serão 

informados quando da solicitação de fornecimento. 

2.3 - Os produtos objeto desta licitação deverão estar dentro das normas aplicáveis, 

ficando, desde já, estabelecido que, caso não satisfaçam às especificações exigidas, 

apresentem defeitos e incorreções ou forem impróprios para o consumo, não serão 

aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 01 (um) dia consecutivo, 

contado a partir da notificação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO  

 

3.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação 

3.2- O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

3.3- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do artigo 43 §1º da LC nº 123, de 2006. 

3.4- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

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

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

3.5- Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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3.6- Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta 

3.7- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este pregão 

4.2- O licitante responsabiliza-se exclusivamente e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 

por terceiros 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1-O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos:  

5.1.1- Menor preço por item 

5.1.2- Marca 

5.1.3- Fabricante  

5.1.4- Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia 
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5.2- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada 

5.3- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens 

5.4-Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto 

5.5-O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

5.6- Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações publicas. 

5.7-Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 

5.8- O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação. 

5.9- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que 

o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível 

5.10- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

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

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração 

5.11- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita 
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5.12- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

5.13- A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 12 (doze) 

horas sob pena de não aceitação da proposta 

5.14- É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

5.15- Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

5.16-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação 

5.17- Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade 

5.18-A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

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

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital 

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

demais licitantes 

5.20- Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso 

5.21- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital 
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5.22- A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

A. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 

última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal 

B. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento 

5.23- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

5.24- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos 

5.25- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação 

5.26- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante 

CLÁUSULA SEXTA 

DA HABILITAÇÃO 

 

6.1 - Para habilitação, deverá a empresa vencedora apresentar os documentos solicitados 

na plataforma em que ocorrerá o pregão eletrônico. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA PARTICIPAÇÃO, ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1-Poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação. 
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7.2-Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 31 da Lei nº 11.488 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

microempreendedor individual-MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

7.3- Não poderão participar desta licitação:  

7.1-1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

7.1-2. Que não atendam a condição do edital e seus anexos; 

7.1-3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação  e responder 

administrativa ou judicialmente; 

7.1-4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da 

Lei 8.666, de 1993 

7.1-5. Que esteja sob falência, concurso de credores, concordata 

ou em processo de dissolução ou liquidação; 

7.1-6. Entidades empresariais que estejam reunidas em 

consórcio;  

7.1-7. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-

OSCIP, atuando nessa condição (Acordão nº 746/2014-

TCU-Plenário) 

 

7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste edital. 

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

eletrônico, na data, horário e local indicado neste edital. 

7.4 A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas. 

7.5 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante 
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7.6 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes 

7.7 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação 

7.8 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances 

7.9 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a 

Pregoeira e os licitantes 

7.10 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sitema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro 

7.11 O lance deverá ser ofertado pelo menor preço por item 

7.12 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital 

7.13 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado no sistema 

7.14 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações 

7.15 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública 

7.16   Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente  

7.17 Encerrada a fase competitiva sem que haja  prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço 

7.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar 

7.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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7.20 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

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

dos lances 

7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 

superior a 10 minutos, a sessão publica será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação 

7.22 O critério de julgamento adotado será o de menor preço, conforme definido neste 

edital e seus anexos 

7.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

7.24  Em relação a itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.  

7.25  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.26  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

7.27 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.29 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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7.30 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

A. No pais 

B. Por empresas brasileiras 

C. Por empresas que invistam em pesquisas e no desenvolvimento de tecnologia no 

país  

D. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação 

7.31 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.32 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

7.34 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados 

7.35 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

8.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para a realização do pregão, no serviço de protocolo da 
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Prefeitura, situado no endereço mencionado no preâmbulo, ou no site em que ocorrerá o 

pregão cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 3274-5192. 

8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o 2º (segundo) 

dia útil que anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a 

comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

8.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar 

do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame, sendo corrigido o ato convocatório. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA 

 

9.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, a pregoeira opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para 

homologação. 

9.2 - No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados 

os mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do 

resultado da licitação. 

9.3 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

adjudicatário a assinar o contrato dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias 

consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao 

Município de Goianá. 

9.4 – O Município de Goianá poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 

injustificadamente a assinar o contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais 

proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação 
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independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5 - Decorrido o prazo do item 9.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo ao Município de Goianá o proponente convocado para a assinatura do 

contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, 

aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

9.5.1 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

9.5.2 - Impedimento de contratar com o Município de Goianá por prazo não superior a 5  

(cinco) anos; 

9.5.3 - A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a 

defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO CONTRATO E DO PRAZO 

 

10.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas suas 

alterações posteriores, pelas disposições deste edital e pelos preceitos do direito público. 

10.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

Município de Goianá a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

10.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta 

apresentada pelo adjudicatário. 

10.4 – O contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2021, a contar da data de sua 

assinatura. 

10.5 – O objeto licitado será entregue mediante as requisições que forem sendo 

efetuadas dentro do prazo de validade do contrato a ser firmado com a proponente 

vencedora, não cabendo a contratada qualquer indenização diante da não aquisição do 

material durante o prazo de validade do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual sujeitarão o proponente 

contratado às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, das quais se 

destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias 

úteis; 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa 

injustificada do adjudicatário em executá-lo; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município de Goianá, no prazo de até 05 (cinco) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com o Município de Goianá, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão 

da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

11.2 - Os valores das multas aplicadas previstas no item 12.1 poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pelo Município de Goianá. 

11.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 12.1, caberá 

recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, que deverá ser 

apresentado no mesmo local. 

11.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima 

dispostas, será dirigido ao Prefeito Municipal, que decidirá o recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

11.5 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, cujos motivos são 

os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com as consequências contratuais e 

as previstas em Lei.  

11.6 – O Município de Goianá poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
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b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévio e expresso aviso ao município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

11.7 – O Município de Goianá poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 

rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme 

disposto no artigo 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DAS OBRIGAÇÕES 

12.1 – DA CONTRATANTE: 

12.1.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação. 

12.1.2 – Aplicar, à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso. 

12.1.3 - Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do contrato. 

12.1.4 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da nota 

fiscal no setor competente. 

12.1.5 – Notificar a contratada, por escrito, da aplicação de qualquer sanção. 

 

12.2 – DA CONTRATADA: 

12.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital. 

12.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 

sobre os produtos vendidos. 

12.2.3. - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação. 

12.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado. 

12.2.5 - Fornecer o objeto licitado, no preço e forma estipulados na proposta. 

12.2.6 – Fornecer o objeto licitado no prazo de até 05 (cinco) dias uteis após a requisição 

do setor competente. 
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12.2.7 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO PAGAMENTO 

 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (dias) dias contados da data da 

liberação da nota fiscal pelo setor competente. 

13.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município de Goianá. 

13.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

13.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em meio 

eletrônico e em duas vias. 

13.4.1 - Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de 

regularidade do FGTS, CNDT e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União   

13.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

13.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários 

(banco, agência e nº. da conta corrente) para depósitos referentes aos pagamentos. 

13.7 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes 

de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 

14.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no 
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todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

14.3 - O resultado desta licitação será lavrado em ata, que será assinada pelo pregoeiro. 

14.4- - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente 

Edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações e Compras, pelo telefone: 

(32) 3274-5192, ou pelo chat da plataforma nos dias úteis, de 09:00h às 17:00h 

14.5- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.6- No interesse do Município de Goianá, sem que caiba às participantes qualquer 

recurso ou indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 

b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação, se for o 

caso. 

14.7- - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo 

pregoeiro, obedecida a legislação vigente. 

14.8- - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com 

os requisitos e condições fixadas neste edital. 

14.10- - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem 

as partes o Foro da cidade de Rio Novo/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

15.11 - Fazem parte deste edital: 

Anexo I – Especificação e Valor estimado. 

Anexo II – Minuta de contrato. 

 

Goianá, 21 de julho de 2021 

 

Monique de Aquino Alves 
Pregoeira 
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PROCESSO 041/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 

Abridor de boca de Molt infantil - fabricado em aço 

inoxidável, instrumental não cortante, com trava e 

autoclavável. Tamanho: 11cm. Validade: 

Indeterminado. 

Unidade 2 

2 

Afastador Minessota - fabricado em aço inoxidável, 

instrumental não cortante e autoclavável. Tamanho: 

14cm.  

Validade: Indeterminado. 

Unidade 2 

3 

Agente de união multiuso com flúor 

fotopolimerizável monocomponente 4ml tipo 

Prime&Bond 2.1 - Sistema adesivo fotopolimerizável 

monocomponente; contém acetona como solvente,  

resinas dimetacrilatos elastoméricas, PENTA 

(monofosfato de dipentaeritritol pentacrilato), 

fotoiniciadores, estabilizadores, hidrofluoreto de 

cetilamina e acetona. Apresenta baixa viscosidade e 

alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. 

Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofilia, 

alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura 

dentinária. 

Acondicionado em caixa de papel contendo 1 frasco 

rosa e preto com 4 ml de adesivo. 

Frasco de 4ml 8 

4 

Alicate de ortodontia Angle Bending nº139 - 

fabricado em aço inoxidável, instrumental não 

cortante e autoclavável. Tamanho: 13cm. Validade: 

Indeterminado. Utilizado para realizar dobras em fios 

redondos. A ponta com quatro degraus é utilizada 

para fazer ondulações em arames redondos e 

retangulares. Tolerância em fios redondos com 

diâmetro de até 0,7mm 

Unidade 1 

5 

Alicate ortodôntico para corte distal - fabricado em 

aço inoxidável e autoclavável. Tamanho: 13cm. 

Validade: Indeterminado. 

Unidade 1 

6 

Curativo alveolar a base de própolis e iodofórmio 

isento de eugenol. Possui consistência de pasta o que 

confere aderência às paredes do alvéolo. É indicado 

como barreira física após extrações dentárias agindo 

como tampão alveolar moldável. 

Validade: 2 anos. 

Frasco com 

10g 
1 

7 

Anestésico local Lidocaína 2% com Epinefrina 

1:100.000 Solução estéril injetável de Cloridrato de 

lidocaína 2% (20mg/ml) com Epinefrina 1mg/ml 

Caixa com 50 

tubetes de 

1,8ml 

20 
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acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml. 

 É indicado para a anestesia local por bloqueio de 

nervo ou por infiltração, para intervenções 

odontológicas em geral. Uso adulto e pediátrico. 

Evitar o calor excessivo (temperatura superior a 

40°C) e proteger da luz.  

O prazo de validade de 24 meses, contados a partir da 

data de fabricação. 

8 

Alicate perfurador de Ainsworth - fabricado em aço 

inoxidável, instrumental não cortante e autoclavável. 

Perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes. Indicado 

para perfurar lençol de borracha (dique de borracha) 

para isolamento absoluto. Validade: Indeterminado. 

Unidade 5 

9 

Anestésico local Citocaína 3% com vasoconstritor 

Felipressina - solução injetável de Cloridato de 

prilocaína 3% (30 mg/ml) com felipressina 0,03 

U.I/ml  com veículo estéril q.s.p 1ml acondicionado 

em tubetes de 1,8ml. 

Está indicada para anestesia de bloqueio 

nervoso regional em Odontologia. 

Caixa com 50 

tubetes de 

1,8ml 

12 

10 

Anestésico tópico gel a base de Benzocaína 20%, 

pote com 12g. Anestésico tópico na mucosa oral 

previamente à anestesia infiltrativa e ainda em 

procedimentos clínicos como tomada de impressões, 

radiografias, posicionamento de próteses e remoção 

de tártaro dental, entre outros. Composição: 

Benzocaina 20%. 

Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de 

etilo, um éster etilico do ácido p-aminobenzoico 

(PABA). 

Que atua bloqueando a condução de impulsos 

nervosos e diminuindo a permeabilidade da 

membrana ao iodeto de sódio. É absorvido de forma 

rápida através das mucosas. 

* Sabor: Tutti-Frutti. 

Pote com 12g 9 

11 

Aplicador descartável fino tipo microbrush Fibras 

não-absorventes (cerdas de nylon) de forma esférica 

localizadas na extremidade de uma haste articulada 

(dobrável) de ponta flexível. É indicado para 

transferência e aplicação de soluções ou produtos de 

uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos 

cavitários. Tamanho fino referente a  1/8 de gota. 

Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 100 

unidades 

11 

12 

Aplicador descartável regular tipo microbrush  Fibras 

não-absorventes (cerdas de nylon) de forma esférica 

localizadas na extremidade de uma haste articulada 

dobrável) de ponta flexível. É indicado para 

Embalagem 

com 100 

unidades 

6 
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transferência e aplicação de soluções ou produtos de 

uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos 

cavitários.   

Tamanho regular referente a  1/4 de gota. 

Validade: 2 anos. 

13 

Aplicador de hidróxido de cálcio inox fabricado em 

aço inoxidável, instrumental não cortante e 

autoclavável. Tamanho: 14cm.  

Validade: Indeterminado. 

Unidade 4 

14 

Babador descartável  confeccionado em duas 

camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e 

uma de plástico (atóxico). Dimensões: 30 x 40cm. 

Sem adesivo. Alto potencial de absorção. Uso único. 

Descartável. 

Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 100 

unidades. 

50 

15 

Bandeja inox lisa 22 x 9 x 1,5cm fabricado em aço 

inoxidável, instrumental e autoclavável. Dimensões: 

22 x 9 x 1,5cm. Indicada para acomodação, 

organização, esterilização e transporte de 

instrumentos. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 10 

16 

Bicarbonato de sódio para profilaxia Polident Pó de 

coloração branca, cristalino e granulometria extrafina 

compatível com qualquer aparelho de profilaxia.  

Elimina completamente placa bacteriana e materiais 

orgânicos.  

 Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 15 sachês 

de 40g 

6 

17 

Broca de aço esférica para contra-ângulo nº2 Broca 

carbide esférica número 2. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída de haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada para desgaste 

dentário. Para uso em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

Unidade 12 

18 

Broca de aço esférica para contra-ângulo nº4 Broca 

carbide esférica número 4. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída de haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada para desgaste 

dentário. Para uso em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

Unidade 12 

19 

Broca de aço esférica para contra-ângulo nº6 Broca 

carbide esférica número 6. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída de haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

Unidade 12 
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tungstênio sintetizado. Indicada para desgaste 

dentário. Para uso em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

20 

Broca de aço esférica para contra-ângulo nº8 Broca 

carbide esférica número 8. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída de haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada para desgaste 

dentário. Para uso em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

Unidade 12 

21 

Broca diamantada nº1011 para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 18 

22 

Broca diamantada nº1012 para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário.   

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 18 

23 

Broca diamantada nº1012HL para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste longa em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 26mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 10 

24 

Broca diamantada nº1013 para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Unidade 12 
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Validade: indeterminada. 

25 

Broca diamantada nº1014 para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 14 

26 

Broca diamantada nº1014HL para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste longa em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 26mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

27 

Broca diamantada nº1016 para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 14 

28 

Broca diamantada nº1016HL para alta rotação broca 

esférica de alta rotação que possui haste longa em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Concentricidade do processo fabril. 

Comprimento: 26mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama. Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

29 

Broca diamantada nº1045 para alta rotação broca tipo 

cone invertido de alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa formada por granulação 

de diamantes naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Indicada 

para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

30 Broca diamantada nº1090 para alta rotação broca Unidade 12 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

22 

 

cilíndrica topo plano de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Indicada 

para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

31 

Broca diamantada nº1091 para alta rotação broca 

cilíndrica topo plano de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Indicada 

para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

32 

Broca diamantada nº1092 para alta rotação broca 

cilíndrica topo plano de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Indicada 

para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

33 

Broca diamantada nº1093 para alta rotação broca 

cilíndrica topo plano de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Indicada 

para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

34 

Broca diamantada nº1190F para alta rotação broca 

cônica tipo chama de alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa formada por granulação 

de diamantes naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Granulação 

fina. Indicada romper o ponto de contato proximal em 

preparos cavitários intra e extra-coronários e 

confeccionar o bisel da caixa proximal de cavidades e 

de materiais restauradores.  

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 
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35 

Broca diamantada nº1191F para alta rotação broca 

cônica tipo chama de alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa formada por granulação 

de diamantes naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Granulação 

fina. Indicada romper o ponto de contato proximal em 

preparos cavitários intra e extra-coronários e 

confeccionar o bisel da caixa proximal de cavidades e 

de materiais restauradores.  

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

36 

Broca diamantada nº1302 para alta rotação broca 

esférica de haste curta de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 16,5mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama.  

Indicada para desgaste dentário em odontopediatria e 

posteriores em regiões de difícil acesso. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

37 

Broca diamantada nº1332 para alta rotação broca 

cônica de topo plano de haste curta de alta rotação 

que possui haste em aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de diamantes naturais e 

sintéticos fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 16,5mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.  

Indicada principalmente para o acesso inicial a lesões 

cariosas, para abertura ou retenções além de criar 

sulcos de orientação em preparos cavitários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

38 

Broca diamantada nº1333 para alta rotação broca 

cônica de topo plano de haste curta de alta rotação 

que possui haste em aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de diamantes naturais e 

sintéticos fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 16,5mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.  

Indicada principalmente para o acesso inicial a lesões 

cariosas, para abertura ou retenções além de criar 

sulcos de orientação em preparos cavitários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

39 Broca diamantada nº1342 para alta rotação broca Unidade 6 
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cilíndrica de topo plano de haste curta de alta rotação 

que possui haste em aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de diamantes naturais e 

sintéticos fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 16,5mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.  

Indicada para desgaste dentário em odontopediatria e 

posteriores em regiões de difícil acesso. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

40 

Broca diamantada nº2135F para alta rotação broca 

cônica topo arredondado de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Granulação 

fina. Indicada para acabamento fino em restaurações 

de resinas compostas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 7 

41 

Broca diamantada nº1092 para alta rotação broca 

cilíndrica topo plano de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Indicada 

para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

42 

Broca diamantada nº2200 para alta rotação broca 

cônica de extremo afilado de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama.  

Indicada para romper o ponto de contato proximal em 

preparos cavitários intra e extracoronários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

43 

Broca diamantada nº3069 para alta rotação broca 

cônica de topo plano de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama.  

Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Unidade 6 
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Validade: indeterminada. 

44 

Broca diamantada nº3118 para alta rotação broca tipo 

chama de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Comprimento: 19mm. Embalagem 

esterilizada por raios gama.  

Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

45 

Broca diamantada nº3118FF para alta rotação broca 

tipo chama de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação 

ultrafina de diamantes naturais e sintéticos fixados 

por processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama.  

Indicada para acabamento ultrafino de superfícies 

dentárias e restaurações. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

46 

Broca diamantada nº3138F para alta rotação broca de 

formato especial de rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação fina 

de diamantes naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama.  

Indicada para acabamento da mesa oclusal de 

restaurações dentárias e acessar cicatrículas e fissuras 

com lesões de cárie incipientes. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 3 

47 

Broca diamantada nº3168FF para alta rotação broca 

tipo chama de extremidade arredondada de alta 

rotação que possui haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação ultrafina de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.  

Indicada para acabamento ultrafino de superfícies 

dentárias e restaurações. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

48 

Broca diamantada nº1 CA para alta rotação broca 

carbide tipo esférica para alta rotação que possui 

haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio sintetizado. Comprimento: 

19mm. Embalagem esterilizada por raios gama.   

Unidade 6 
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Indicada para desgaste dentário, corte em 

profundidade e remoção de tecido cariado. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

49 

Broca diamantada nº2 CA para alta rotação broca 

carbide tipo esférica para alta rotação que possui 

haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio sintetizado. Comprimento: 

19mm. Embalagem esterilizada por raios gama.   

Indicada para desgaste dentário, corte em 

profundidade e remoção de tecido cariado. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

50 

Broca diamantada nº4 CA para alta rotação broca 

carbide tipo esférica para alta rotação que possui 

haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio sintetizado. Comprimento: 

19mm. Embalagem esterilizada por raios gama.   

Indicada para desgaste dentário, corte em 

profundidade e remoção de tecido cariado. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

51 

Broca multilaminada para acabamento nº7104F broca 

carbide tipo chama para alta rotação que possui haste 

de aço inoxidável e parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio sintetizado com 12 lâminas 

fino corte. 

 Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.   

Indicada para acabamento e polimento de todos os 

materiais dentários. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

52 

Broca FG Haste Curta nº56HC broca carbide 

cilíndrica para alta rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. 

Comprimento: 19mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama 

 Indicada para o preparo de cavidades, acabamento 

das margens da cavidade e de restaurações e remoção 

de restaurações antigas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

53 

Broca FG Haste Curta nº2HC broca carbide  

cilíndrica para alta rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

Unidade 6 
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tungstênio sintetizado. 

Comprimento: 16mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama 

 Indicada para o preparo de cavidades, acabamento 

das margens da cavidade e de restaurações e remoção 

de restaurações antigas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

54 

Broca FG Haste Curta nº3HC broca carbide  

cilíndrica para alta rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. 

Comprimento: 16mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama 

 Indicada para o preparo de cavidades, acabamento 

das margens da cavidade e de restaurações e remoção 

de restaurações antigas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

55 

Broca alta rotação Shofu pêra ponta Arkansas 

formato pêra tipo Shofu para alta rotação que possui 

haste de aço inoxidável e ponta ativa de óxido de 

alumínio microgranulado propiciando corte sem 

vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de esmalte, 

compósitos e outros materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

56 

Broca alta rotação Shofu chama ponta Arkansas 

formato chama tipo Shofu para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e ponta ativa de óxido 

de alumínio microgranulado propiciando corte sem 

vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de esmalte, 

compósitos e outros materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

57 

Broca alta rotação Shofu esférica ponta Arkansas 

formato esférico tipo Shofu para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e ponta ativa de óxido 

de alumínio microgranulado propiciando corte sem 

vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de esmalte, 

compósitos e outros materiais dentários. 

Unidade 8 
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Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

58 

Broca alta rotação Shofu lança ponta Arkansas 

formato lança ou lápis tipo Shofu para alta rotação 

que possui haste de aço inoxidável e ponta ativa de 

óxido de alumínio microgranulado propiciando corte 

sem vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de esmalte, 

compósitos e outros materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

59 

Broca cirúrgica FG ZKrya 151 Z broca carbide 

tronco-cônica para alta rotação de ponta segura 

possui 06 lâminas em espiral desenhadas para uma 

remoção mais eficiente de resíduos, especialmente 

adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao 

ângulo de corte de suas lâminas de acabamento liso. 

Haste de aço inoxidável e ponta ativa com nitrato de 

titânio. 

Comprimento: 23mm. 

Indicada como auxiliar em cirurgias orais, aplicação 

em osteotomia. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada 

Unidade 2 

60 

Cabo de espelho fabricado em aço inoxidável, 

instrumental não cortante e autoclavável.  

Tamanho: 13cm.  

Indicado para colocação do espelho, como também 

para teste de percussão e sensibilidade para avaliar 

dentes com mobilidade. Serve para facilitar a 

utilização do espelho bucal, prolongando sua haste de 

manipulação para maior alcance 

Validade: Indeterminado. 

Unidade 20 

61 

Cimento de Ionômero de vidro autopolimerizável 

para restauração cor A2 (pó e líquido) É um cimento 

de presa rápida que possui uma boa adesão ao 

esmalte e à dentina à base de ionômero de vidro de 

presa química, para restauração dental apresentado na 

forma de pó que deve ser misturado ao líquido, ácido 

poliacrílico no momento da sua utilização. 

Biocompatível. 

Indicado para restaurações de dentes decíduos e 

tratamento restaurador atraumático (ART). 

Apresentação: kit contendo 1 frasco de cimento em 

pó com 10g + 1 frasco de líquido com 8g + 1 dosador 

de pó e 1 bloco de espatulação. 

Kit 8 
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Validade: 2 anos. 

62 

Cimento provisório tipo Coltosol  Cimento 

temporário à base de óxido de zinco, sulfato de zinco, 

sulfato de cálcio, acetato de polivilina, mentol e 

dibutilftalato. Livre de eugenol. Com leve sabor de 

menta, endurece ao contato com saliva. Aderente 

garantindo um bom isolamento marginal, não irrita a 

polpa e as mucosas e é impermeável. 

Apresentação em duas versões: pote com 20g ou 

embalagem com seringa de 5g. 

Validade descrita na embalagem.  

Pote com 20g 7 

63 

Composição de hidróxido de cálcio radiopaca tipo Hydro 
C é uma composição de Hidróxido de Cálcio auto-
endurecível e rígida, indicada para capeamento pulpar e 
forramento protetor sob materiais restauradores, 
cimentos e outros materiais de base. Não inibe a 
polimerização de resinas restauradoras auto ou 
fotopolimerizáveis. Formulado para apresentar alta 
resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no 
condicionamento ácido das estruturas dentárias. 
Composição: BASE: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de 
Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes 
Minerais.CATALISADOR: Etiltolueno Sulfonamida, 
Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, 
Estearato de Zinco e Corantes Minerais. 
Apresentação: kit contendo 01 tubo de pasta base de 13g 
+ 01 tubo de pasta catalisadora de 11g + 01 bloco de 
mistura. 
Validade:03 anos. 

Kit 2 

64 

Condicionador fosfórico a 37% com clorexidina 2,5ml  gel 
de base aquosa contendo ácido fosfórico a 37%. Gel de 
baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui 
corante azul que facilita sua visualização e controle 
durante a aplicação. Apresenta boa afinidade com água, o 
que permite fácil remoção após o condicionamento. Não 
escorre do local aplicado. 
Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para 
melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. 
Apresentação: embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada 
+ 3 ponteiras para aplicação.  
Validade descrita na embalagem 

Pacote com 3 

seringas de 

2,5ml 

10 

65 

Conjunto de agulhas hipodérmicas e sugador metálico 
para endodontia  conjunto de aspiração endodôntico 
contendo 1 cânula + 3 agulhas com bisel fabricado em 
aço inoxidável. Tamanho da cânula permite perfeita 
empunhadura -100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 
mm (externo). Três tamanhos de agulhas - Agulha 4010: 
32,4 mm x Ø 1 mm; agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm e 

Kit 1 
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agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm.   
Autoclavável. 
Indicado para aspiração de conteúdos no interior da 
cavidade pulpar e canais radiculares. 
Apresentação: Conjunto ( kit) com três agulhas e uma 
cânula. 
Validade indeterminada. 

66 

Cureta longa infantil 35-36 corte especial Millenium cabo 
8mm cód.70-82 cureta com cabo oco de 8mm com 
empunhadura segura  confeccionada em aço inoxidável. 
Apresenta haste aproximadamente duas vezes mais longa 
do que os escavadores tradicionais tornando-o especial 
para pulpotomia e pulpectomia. 
Autoclavável. 
Validade indeterminada. 

Unidade 4 

67 

Discos de lixa para acabamento (várias granulações) 
Sistema de encaixe flexível que facilita a montagem do 
disco no mandril. Costado em poliéster que proporciona 
maior flexibilidade e acesso interproximal. Não possui 
centro metálico, sem riscos de danificar a restauração. 
Cor - Granulações: Bordô - Grossa, Rósa Médio - Média, 
Rosa Claro - Fina e Branco - Extrafina. 
Sistema de encaixe rápido facilitando a montagem do 
disco no mandril. Proporciona maior flexibilidade e 
acesso interproximal. Sem riscos de danificar a 
restauração por não possuir centro metálico. 
Tamanhos: 9,5 e 12,7mm. 
Apresentação: embalagem com 50 discos sortidos e 1 
mandril 
Indicado para acabamento e polimento dental. 
Validade descrita na embalagem. 

Kit 2 

68 

Escavador duplo infantil nº5 corte especial  Fabricado em 
aço inoxidável . 
Indicado para os procedimentos cirúrgicos em geral com 
a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles 
(dentina); utilizado na limpeza da câmara pulpar e na 
remoção de dentina cariada. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

69 

Escavador duplo infantil 11-12 corte especial  Fabricado 
em aço inoxidável. 
Indicado para os procedimentos cirúrgicos em geral com 
a finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes moles 
(dentina); utilizado na limpeza da câmara pulpar e na 
remoção de dentina cariada. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

70 Espátula 3055 Millenium (Cód. 96-104) Produzida em aço Unidade 4 
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inox, cabo oco de 8mm, autoclavável.  
Utilizada para manipular e conduzir materiais à cavidade 
dentária. 
Validade: indeterminada. 

71 

Espátula  3061 flexível Millenium (Cód 96-108) Produzida 
em aço inox, cabo oco de 8mm, autoclavável.  
Utilizada para manipular e conduzir materiais à cavidade 
dentária. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

72 

Espátula plástica para manipulação de ionômero de vidro 
utilizada especificamente na manipulação de ionômero 
de vidro. 
Não escurece o material durante a manipulação. Maior 
flexibilidade. 
Não é autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 1 

73 

Espátula nº24 Fabricada em aço inoxidável, sem corte e 
autoclavável. 
Flexível. É ndicada para manipulação de cimentos e 
resinas acrílicas. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

74 

Espelho plano nº3 possui estrutura em aço inoxidável e 
rosca para ser encaixado no cabo para espelho. 
Altamente resistente a corrosão. Antiembaçante. 
 Indicado para facilitar a visualização em procedimentos 
odontológicos em odontopediatria e em locais de difícil 
acesso. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 5 

75 

Espelho plano nº5 possui estrutura em aço inoxidável e 
rosca para ser encaixado no cabo para espelho. 
Altamente resistente a corrosão. Antiembaçante. 

Indicado para auxiliar e facilitar a visualização 

durante procedimentos odontológicos.  

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 30 

76 

Eugenol Material restaurador provisório obtido através 
do óleo de cravo. É um líquido amarelo claro que 
escurece e se torna espesso com a exposição ao ar. Tem 
cheiro de cravo. Praticamente insolúvel na água. Solúvel 
no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. Tem uma ação 
anódina (calmante) sobre a polpa, por isso é muito 
utilizado como curativo de espera para restaurações. 
Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e 
balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. 
Indicado como restaurador provisório, obturação de 
canais radiculares e na composição de cimentos 
cirúrgicos. 

Embalagem 

com 20ml 
1 
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77 

Evidenciador de placa bacteriana líquido tipo Replak 
Solução para uso tópico. Possui corantes orgânicos que 
tornam visíveis as placas bacterianas, sem contra-
indicações. Permite melhor orientação e educação da 
higiene bucal aos pacientes. Tornam visíveis as placas 
bacterianas, permitindo que os pacientes possam 
removê-las através da escovação. 
Indicado para auxiliar na prevenção da cárie e no controle 
de doenças bucais, detectando a placa dental na fase 
inicial. 
Apresentação: caixa com 1 frasco de 10 ml, sabor 
morango. 
Validade: 3 anos. 

Frasco com 

10ml 
2 

78 

Fio de aço 0,7 fio de aço 0,70mm 028” CrNi duro elástico 
redondo –Morelli. 
Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda. 
Indicado com diversas finalidades em  ntervenções 
odontológicas. 
Apresentação: embalagem com 01 rolo de 500g. 
Validade descrita na embalagem.  

Rolo de 500g 1 

79 

Fio de amarrilho 0,10 - Fio com secção transversal 
redonda 010” = 0,25mm em rolo para amarrilho em CrNi 
(Cromo Níquel).  
Próprio para o uso em amarrações conjugadas e demais 
fixações dentárias. 
Apresentação: embalagem com 01 rolo de 50g. 
Validade descrita na embalagem. 

Rolo de 50g 1 

80 

Fio retrator não impregnado #000 tipo Ultrapack feito de 
100% algodão entrelaçado em milhares de laços 
minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. A 
concepção ímpar do fio oferece vantagens consideráveis: 
as extremidades dos fios se desfiam, permitem um 
posicionamento fácil e permanecem fixados conforme 
desejado. Não impregnado, podendo ser embebido na 
substância hemostática de preferência. 
Utilizado para o rápido afastamento gengival antes de 
moldagens e também pode ser utilizado para levar 
soluções de sulfato férrico em regiões subgengivais para 
controle de fluido sulcular.  
Versão #000 ultrafino 
Indicado para afastamento gengival em dentes anteriores 
e técnica de dupla inserção. 
Apresentação: frasco contendo aproximadamente 244cm 
de fio com lâmina de carbono para corte, freio plástico 
que previne que o fio retorne para dentro do tubo depois 
de cortado, régua impressa na lateral para medição do 
fragmento a ser cortado, dispositivo na tampa para 
prevenção do risco de ferimentos durante o manuseio. 

Frasco com 

244cm 
1 
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Validade: Indeterminada 

81 

Fita de poliéster tiras transparentes de 0,5mm de 
espessura, super flexíveis, compostas de 100% poliéster. 
Uso único.  Sua reutilização pode causar contaminação 
cruzada. 
Utilizado para proteger os dentes adjacentes durante o 
preparo, condicionamento ácido, aplicação do adesivo e 
inserção de material na cavidade durante a execução de 
restaurações em resina composta e outros materiais 
odontológicos.  
Auxilia na escultura da restauração ao conferir a 
anatomia natural do dente e confinar sob pressão o 
material restaurador no interior da cavidade. 
Apresentação: embalagem com 50 fitas cortadas de 100 x 
10 x 0,5mm. 
Validade: indeterminada. 

Pacote com 50 

unidades. 
3 

82 

Fórceps infantil nº1 instrumento cirúrgico fabricado em 
aço inoxidável, não cortante e autoclavável. 
Indicado para a extração de incisivos e caninos superiores 
decíduos. 
Tamanho: 14,5cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

83 

Fórceps infantil nº44 instrumento cirúrgico fabricado em 
aço inoxidável, não cortante e autoclavável. 
Indicado para a extração de raízes superiores de ambos 
os lados. 
Tamanho: 17cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

84 

Fórceps infantil nº18D instrumento cirúrgico fabricado 
em aço inoxidável, não cortante e autoclavável. 
Indicado para a extração de molares superiores decíduos 
lado direito. 
Tamanho: 17cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

85 

Fórceps infantil nº27 instrumento cirúrgico fabricado em 
aço inoxidável, não cortante e autoclavável. 
Indicado para a extração de molares decíduos superiores 
de ambos os lados. 
Tamanho: 16,5cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

86 

Fosfato de zinco pó pó com partículas 
uniformes,ultrafinas, de cor característica conforme a 
numeração.  
Composição: Óxido de Zinco, óxido de magnésio, corantes 
CI 77288, CI 77268, CI 77491. Os pigmentos variam de 
acordo com a cor do produto. 
Indicado para a fixação de incrustações, coroas e pontes, 
forração de cavidades e restaurações dentárias 

Frasco de 28g 3 
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provisórias. 
Consistência de Prova: 1,4 g de pó para 0,4 ml de líquido  
Apresentação :Frascos com 28g de pó. Acompanha em 
cada frasco um medidor de pó.  
Validade: 5 anos. 

87 

Fosfato de zinco líquido líquido límpido, incolor 

viscoso.  
Composição: Ácido Fosfórico, Hidróxido de Alumínio, 
Óxido de Zinco, Água destilada. 
Indicado para a fixação de incrustações, coroas e pontes, 
forração de cavidades e restaurações dentárias 
provisórias. 
Consistência de Prova: 1,4 g de pó para 0,4 ml de líquido  
Apresentação: Frasco com 10 mL de líquido.  
 Validade: 5 anos. 

Frasco com 

10ml 
3 

88 

Flúor gel neutro 200ml tipo gel tixotrópico, 

composição básica de fluoreto de sódio neutro, teor a 

2%. Seu pH é 6,8. Sem corantes.  

Possui uma ótima consistência para aplicação. 

Diminui a desmineralização do esmalte dentário e 

apresenta ação bacteriostática. 

Indicado para prevenção da cárie dentária e 

remineralização dental. 

Apresentação: frasco com 200ml. 

Validade: 02 anos. 

Frasco de 

200ml 
1 

89 

Formocresol  mistura de cresóis e formol. Composição: 
Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etílico 96º. 
Potente agente antimicrobiano com capacidade de 
neutralizar as toxinas presentes no canal radicular, ação 
antisséptica e mumificante.   

Indicado como agente antimicrobiano para tratamento 

endodôntico em dentes decíduos e em dentes 

permanentes em situações específicas. 

Apresentação: frasco com 10ml. 

Validade: 02 anos. 

Frasco 10ml 2 

90 

Limas endodônticas 1º série #15 a 40 instrumento de aço 
inoxidável de alta qualidade fabricado por torção, possui 
secção transversal quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e cabo fabricado em 
material plástico, do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa sortida numeração 15-40 (6 unidades 
– 1 de cada numeração) 

Caixa com 6 2 
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Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

91 

Limas endodônticas 2º série #45 a 80 instrumento de aço 
inoxidável de alta qualidade fabricado por torção, possui 
secção transversal quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e cabo fabricado em 
material plástico, do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa sortida numeração 45-80 (6 unidades 
– 1 de cada numeração) 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

Caixa com 6 2 

92 

Limas endodônticas pré-série #08 instrumento de aço 
inoxidável de alta qualidade fabricado por torção, possui 
secção transversal quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e cabo fabricado em 
material plástico, do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa numeração 08 (6 unidades) 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

Caixa com 6 3 

93 

Limas endodônticas pré-série #10 instrumento de aço 
inoxidável de alta qualidade fabricado por torção, possui 
secção transversal quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e cabo fabricado em 
material plástico, do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa numeração 10 (6 unidades) 
Autoclavável 
Validade: indeterminada 

Caixa com 6 3 

94 

Hemostático líquido 10ml solução de Cloreto de Alumínio 
25%, Água e Metilparabeno.  Não contém epinefrina.  
Auxilia na hemostasia e retração gengival, devido à 
presença do cloreto de aluminio que provoca uma 
contração da camada superficial da gengiva livre pela 
precipitação de proteínas tissulares e séricas. 

Frasco com 

10ml 
2 
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Indicado para controle das hemorragias menores e do 
fluido sulcular. 
Em conjunto com fio retrator, é indicado para promover o 
afastamento gengival. 
Tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 
hora. 
Apresentação: frasco com 10ml. 
Validade: 03 anos 

95 

Iodofórmio 10g apresenta-se sob a forma de pequenos 
cristais amarelos e brilhantes que evaporam à 
temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor 
d'água. Composição: Iodofórmio P.A. (99 a 100,5%).  
É indicado como um componente em material obturador 
intracanal provisório e na formulação de algumas pastas 
endodônticas , no reparo da lesão periapical por indução 
da neoformação óssea, favorece a visualização 
radiográfica por ser altamente radiopaco e promove 
discreta analgesia. 
 Tem como propriedades: provocar uma ação local sobre 
os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação; 
estimular a proliferação celular; poder antisséptico, 
porém de ação prolongada; decompor-se lentamente à 
temperatura corporal e ativar a fagocitose de resíduos 
irritantes aos tecidos; ser intensamente radiopaco. 
Apresentação: Frasco c/10g 
Validade: 02 anos. 

Frasco de 10g 1 

96 

Kit de acabamento e polimento de resina kit contendo 
pontas para baixa rotação de parte ativa em silicone de 
diferentes espessuras e haste em aço inoxidável. Cor 
branca: espessura fina.  Cor amarela: espessura normal. 
Indicados para acabamento e polimento de restaurações 
e facetas realizadas com resina composta.  
Apresentação: kit com 8 unidades, sendo 2 pontas no 
formato Torpedo + 2 pontas no formato Ogival + 2 pontas 
no formato Taça + 2 pontas no formato Lentilha 
acondicionadas em broqueiro de acrílico autoclavável. 
Cada dupla de formato vem com uma unidade branca 
(espessura fina) e uma unidade amarela (espessura 
normal). 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

Kit contendo 8 

pontas sortidas 

e 1 broqueiro 

1 

97 

Lixa de acabamento e polimento dental média-fina com 
centro neutro (4mm x 170mm) tipo 3M São compostas 
por um abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de 
poliéster que oferece granulação médio/fina. 
Possui duas  faces abrasivas e centro neutro que facilita a 
inserção sem remover o ponto de contato.  A 
extremidade da granulação média é de cor cinza e de 

Caixa com 50 

unidades 
1 
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granulação fina, cor branca. São flexíveis. 
Indicado para acabamento e polimento em superfícies 
proximais de restaurações realizadas com resina 
composta e ionômero de vidro. 
Iniciar o acabamento da restauração com a extremidade 
da granulação média da lixa (cor cinza) seguido da fina 
(cor branca); 
Uso único, devendo ser descartadas após cada paciente. 
Apresentação: Embalagem com 50 unidades de 4mm x 
170mm. 
Validade: indeterminada. 

98 

Lubrificante spray para caneta de baixa e alta rotação  
óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade com 
elevado grau de pureza com propriedade antioxidante, 
lubrificante, ação detergente e bactericida. 
Indicado para lubrificar as partes móveis, limpar e 
proteger as peças de mão odontológicas. Suporta altas 
temperaturas (temperatura de esterilização) sem perder 
suas propriedades antioxidante e lubrificante. 
Apresentação: embalagem com 200ml e bico aplicador 
para alta e baixa rotação. 
Na embalagem externa constam os dados de 
identificação, procedência, número de registro na 
ANVISA, lote e dado de validade. 

Frasco de 

200ml com 

bico dosador 

3 

99 

Material restaurador intermediário (pó e líquido) tipo 
IRM  Material à base de óxido de zinco e eugenol 
modificado. Composição do pó: óxido de zinco e resina 
acrílica e composição do líquido: eugenol e ácido acético 
glacial (0,5%). Biocompatível, insolúvel em meio bucal, 
alta resistência à compressão e à abrasão, presa rápida.  
Indicado para restaurações provisórias de longa espera 
(até 2 anos), forramento de cavidades e material 
restaurador de dentes decíduos.  
Fácil manipulação e inserção na cavidade dental. 
Apresentação: kit contendo 1 frasco com 38g de INTERIM 
Pó +1 frasco com 15mL de INTERIM Líquido +1 Dosador 
Laranja. 
Na embalagem externa constam os dados de 
identificação, procedência, número de registro na 
ANVISA, lote e dado de validade. 

Kit 4 

100 

Adaptador de brocas de alta rotação para contra-ângulo 
mandril adaptador de contra-ângulo, fabricado em aço 
inoxidável. 
Permite a utilização de brocas e pontas diamantadas de 
alta rotação (FG) em contra-ângulo (CA). 
Validade: indeterminada  

Unidade 2 

101 
Matriz inox 5mm  Confeccionada de aço inoxidável 
maleável, com uma superfície uniforme. De fácil aplicação 

Rolo de 

0,05x5x500mm 
6 
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e remoção sem danificar a restauração. Promove o 
contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se 
descolar durante a condensação do material restaurador. 
Indicada para restaurações e reconstrução de dentes 
posteriores substituindo a parede ausente do dente bem 
como proteção dos dentes adjacentes durante a 
execução do preparo cavitário, condicionamento ácido e 
aplicação de materiais. 
Apresentação: embalagem contendo 1 rolo de 0,05mm 
de espessura, 5mm de largura e 500mm de comprimento. 
Podendo ser fracionada no tamanho necessário. 
Uso único. Descartar após o uso. 
Validade: Indeterminada. 

102 

Matriz inox 7mm  Confeccionada de aço inoxidável 
maleável, com uma superfície uniforme. De fácil aplicação 
e remoção sem danificar a restauração. Promove o 
contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se 
descolar durante a condensação do material restaurador. 
Indicada para restaurações e reconstrução de dentes 
posteriores substituindo a parede ausente do dente bem 
como proteção dos dentes adjacentes durante a 
execução do preparo cavitário, condicionamento ácido e 
aplicação de materiais. 
Apresentação: embalagem contendo 1 rolo de 0,05mm 
de espessura, 7mm de largura e 500mm de comprimento. 
Podendo ser fracionada no tamanho necessário. 
Uso único. Descartar após o uso. 
Validade: Indeterminada. 

Rolo de 

0,05x7x500mm 
4 

103 

Óculos de proteção Constituídos de um arco de material 
plástico preto e um visor de policarbonato incolor. O arco 
possui borda superior com meia-proteção na parte 
frontal e proteção nas bordas. O visor incolor filtra 99,9 % 
todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz 
Visível) 90%, com tratamento Anti-Risco. 
Possui apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo 
material. 
As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco 
e são compostas de duas peças com sistema de ajuste em 
três ou quatro posições. 
Indicado para proteção dos olhos do usuário contra 
impactos de particulas volantes multidirecionais e 
luminosidade intensa. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade de óculos de 
proteção com lente transparente. 
Validade: indeterminada 

Unidade 2 

104 

Òxido de zinco pó 50g pó amorfo, branco a amarelado, 
inodoro, insípido e insolúvel em água.  Utilizado 
geralmente associado ao Eugenol, que em proporção 

Embalagem 

contendo 50g 
1 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

39 

 

adequada forma uma pasta ideal para o uso pretendido. 
Efeito isolante, possui contração mínima, ótimo 
vedamento marginal e efeito anódino. 
Usado como agente de restauração provisória; agente de 
forramento de cavidade; agente para cimentação 
provisória ou permanente; agente para obturação de 
canais radiculares ou como cimento cirúrgico. 
Composição: Óxido de zinco puro (99 a 100,5%). 
Apresentação: embalagem com 50g. 
Validade: 5 anos. 

105 

Papel carbono para articulação dupla face- tipo Contato 
papel carbono dupla face, nas cores azul e vermelho  
Composição: Papéis especiais, ceras vegetais, pigmentos, 
óleos vegetais, parafina e vaselina. 
Permite dupla checagem da oclusão. Resistente à tração e 
à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. 
Indicado para o registro de áreas de contato entre dentes 
antagonistas, permitindo o correto ajuste oclusal de 
superfícies dentárias e restaurações bem como auxiliar na 
correta montagem de dentes artificiais em próteses.  
Permite registros simultâneos das arcadas superior e 
inferior. 
Apresentação: pacote com 12 tiras de papel carbono para 
articulação medindo 110mm de comprimento, 25mm de 
largura e 100 micras de espessura. 
Uso único. Descartar após o uso. 
Validade: indeterminada. 

Pacote com 12 

tiras 
10 

106 

Paramonoclorofenol canforado 20ml É um líquido incolor 
ou amarelo claro com aroma característico de cânfora. 
Volátil.  
Composição: Clorofenol, Cânfora, Álcool Etílico 96º e 
Água Deionizada. 

Possui propriedades antissépticas do fenol e do cloro e 
apresenta um amplo espectro antibacteriano, sendo 
eficaz também contra fungos.  A cânfora, além de servir 
como veículo, diminui a ação irritante do derivado 
fenólico, resultando em uma substância de baixo poder 
de agressão aos tecidos vivos na concentração 
apresentada.   
Indicado como antisséptico e analgésico, sendo 
empregado como medicação intracanal (curativo de 
demora).  
Apresentação: embalagem com 20ml. 
Validade: 03 anos 

Embalagem 

com 20ml 
2 

107 

Pasta para profilaxia dental com flúor pasta de polimento 
dental para uso adulto e pediátrico podendo ser aplicada 
com escova Robinson, taças de borracha e escovas 
dentais. 

Embalagem 

com 90g 
3 
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Composição: Carbonato de cálcio, pedra pomes, glicerina, 
lauril sulfato de sódio, Flavorizante, edulcorante, 
espessante, conservante, água purificada e flúor (2000 
ppm). 
Formulação sem óleo, com boa consistência e textura 
adequada. 
Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, 
remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, 
polimento, e como parte do tratamento profissional de 
profilaxia de cáries e doenças periodontais. 
Apresentação: Embalagem plástica tipo bisnaga com 90g 
de fácil manuseio (fechamento perfeito para evitar 
ressecamento). 
Validade: 3 anos. 

108 

Pasta universal para polimento de resinas pasta de 
polimento universal produzida com diamante 
micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns) que 
oferece excelente resultado no polimento e brilho de 
porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros 
materiais restauradores. 
Composição: Carbomero, glicerina, hidróxido de sódio, pó 
de diamante e água deionizada. 
Indicação: Polimento e acabamento em superfícies de 
materiais resinosos utilizada em conjunto com discos de 
feltro ou discos aveludados. 
Apresentação: Embalagem com 2,5g + 3 ponteiras 
aplicadoras. 
Validade: 22 meses.  

Embalagem 

com 2,5g + 3 

ponteiras 

aplicadoras 

3 

109 

Placa de vidro lisa para espatulação 15 x 07 x 10mm  
Placa Lisa média confeccionada em vidro polido, formato 
retangular, com cantos arredondados. 
Utilizada para manipulação de cimentos e pastas. 
Autoclavável. 
Apresentação: placa de vidro polida nas dimensões 15cm 
x 07cm x 10mm. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

110 

Porta Agulha Mathieu 14cm  Instrumento cirúrgico 
articulado, não cortante. Produzido em aço inoxidável. 
Autoclavável. 
Utilizado para fixação da agulha durante a sutura e para 
colocação e retirada de borrachinha em ortodontia, entre 
outras funções. 
Apresentação: Embalagem plástica individual, constando 
os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 1 

111 

Protetor facial odontológico DX 500 equipamento de 
proteção individual extremamente seguro que evita o 
contato com gotículas, salivas e fluídos que possam 

Kit com 1 

testeira e dois 

visores (1 

6 
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atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. 
Não embaça. Oferece melhor visão. Sem distorção e sem 
manchas. 
Refil economicamente viável. Mais conforto: super leve 
(27g) 
Proteção contra raios UV. Melhor ajuste com óculos. 
Altamente resistente. 
Apresentação: Kit com 1 testeira e 2 visores em 
policarbonato 
Sendo: Testeira de ABS injetado. 
            Visores de filme de policarbonato 0,38mm Cristal. 
            Tamanho visor menor: 180 x 135 x 45 mm; 
            Tamanho visor maior: 340 x 160 x 178 mm. 
            Película protetora em ambos os lados. 
O Protetor Facial é enviado desmontado, é necessário 
realizar a montagem dos visores, conforme manual que 
acompanha o produto. 
Antes de realizar a montagem do visor, as películas 
protetoras deverão ser retiradas. 
Validade: indeterminada 

menor e 1 

maior) 

112 

Resina composta Natural Shade cor CL restaurador 
microhíbrido, fotoativado, radiopaco e de excelente 
consistência.  
Composição: Bisfenol A Diglicidilmetacrilato (Bis-GMA) 
Trietileneglicol dimetacrilato (TEGDMA), Uretano 
dimatacrilato (UDMA), Bisfenol Glicidil metacrilato (Bis-
EMA), Borosilicato de alumínio, Sílica, Canforoquinona, 
Hidroxitolueno butilado (BHT) e Pigmentos. 
Indicado para as restaurações de classe I, II, III, IV e V; 
restaurações em facetas diretas, fechamento de 
diastemas, confecção de núcleo, colagem de fragmento 
de dentes e esplintagem periodontal com fibras. 
Apresentação: embalagem contendo 1 seringa com 4g. 
Validade: 03 anos. 

Embalagem 

com 1 seringa 

de 4g 

4 

113 

Resina fotopolimerizável flow tipo Opallis cor A1 resina 
composta microhíbrida de viscosidade média utilizada 
para restaurações de preparos pouco invasivos, selante 
de fóssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações 
diretas, preparo em túnel, forramento radiopaco de 
cavidades, reparos de defeitos de esmalte e restauração 
em dente decíduo, reparo em resina composta, colagem 
de fragmentos dentários, restaurações Classe I, III e V e 
lesões cervicais não cariosas. 
Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda 
entre 400 e 500nm. 
Composição: monômeros metacrílicos (BisGMA, 
TEGDMA, BisEMA), canforquinona, co-iniciadores, 
conservantes, pigmentos, partículas de Bário – Alumínio- 

Seringa de 2g 

com 5 

ponteiras 

4 
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Silicato sinalizadas e nanopartículas de dióxido de silício, 
totalizando 72% da carga em peso. 
Apresentação: Seringa contendo 2g na cor A1 e 5 
ponteiras. 
Validade: 3 anos. 

114 

Resina fotopolimerizável flow tipo Opallis cor A2 resina 
composta microhíbrida de viscosidade média utilizada 
para restaurações de preparos pouco invasivos, selante 
de fóssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações 
diretas, preparo em túnel, forramento radiopaco de 
cavidades, reparos de defeitos de esmalte e restauração 
em dente decíduo, reparo em resina composta, colagem 
de fragmentos dentários, restaurações Classe I, III e V e 
lesões cervicais não cariosas. 
Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda 
entre 400 e 500nm. 
Composição: monômeros metacrílicos (BisGMA, 
TEGDMA, BisEMA), canforquinona, co-iniciadores, 
conservantes, pigmentos, partículas de Bário – Alumínio- 
Silicato sinalizadas e nanopartículas de dióxido de silício, 
totalizando 72% da carga em peso. 
Apresentação: Seringa contendo 2g na cor A2 e 5 
ponteiras. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 2g 

com 5 

ponteiras 

4 

115 

Resina fotopolimerizável flow tipo Opallis cor OA3 Opaco 
resina composta microhíbrida de viscosidade média 
utilizada para restaurações de preparos pouco invasivos, 
selante de fóssulas e fissuras, base/forramento sob 
restaurações diretas, preparo em túnel, forramento 
radiopaco de cavidades, reparos de defeitos de esmalte e 
restauração em dente decíduo, reparo em resina 
composta, colagem de fragmentos dentários, 
restaurações Classe I, III e V e lesões cervicais não 
cariosas. 
Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda 
entre 400 e 500nm. 
Composição: monômeros metacrílicos (BisGMA, 
TEGDMA, BisEMA), canforquinona, co-iniciadores, 
conservantes, pigmentos, partículas de Bário – Alumínio- 
Silicato sinalizadas e nanopartículas de dióxido de silício, 
totalizando 72% da carga em peso. 
Apresentação: Seringa contendo 2g na cor OA3 e 5 
ponteiras. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 2g 

com 5 

ponteiras 

1 

116 

Resina composta fotopolimerizável cor P tipo Filtek Z100 
resina composta microhíbrida tipo pasta com elevada 
dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 

Seringa com 4g 2 
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e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,6 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor P. 
Validade: 3 anos. 

117 

Resina composta fotopolimerizável cor Incisal tipo Filtek 
Z100 resina composta microhíbrida tipo pasta com 
elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,6 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor Incisal. 
Validade: 3 anos. 

Seringa com 4g 1 

118 

Resina composta fotopolimerizável cor UD tipo Filtek 
Z100 resina composta microhíbrida tipo pasta com 
elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
66% em volume. O tamanho médio das partículas é de 

Seringa com 4g 2 
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0,6 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor UD. 
Validade: 3 anos. 

119 

Resina composta fotopolimerizável para dentes 
posteriores corA3 tipo P60 resina composta microhíbrida 
tipo pasta com ótima resistência ao desgaste e excelente 
acomodação do material na cavidade devido à sua 
consistência. 
 Indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes 
posteriores (classe I e II), confecção de núcleo de 
preenchimento, ancoragem de dentes com mobilidade 
(esplintagem) e restaurações indiretas tipo inlays e 
onlays. 
Composição: 
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 83% em peso e 61% 
em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 
micrômetros. 
Baixa contração de polimerização. elevadas propriedades 
mecânicas 
Facilita a reconstrução do ponto de contato em 
restaurações Classe II.  
Polimerização de 20 segundos. 
Apresentação: caixa com 1 seringa com 4g na cor A3. 
Validade: 3 anos 

Seringa de 4g.  2 

120 

Resina composta fotopolimerizável para dentes 
posteriores corB2 tipo P60 resina composta microhíbrida 
tipo pasta com ótima resistência ao desgaste e excelente 
acomodação do material na cavidade devido à sua 
consistência. 
 Indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes 
posteriores (classe I e II), confecção de núcleo de 
preenchimento, ancoragem de dentes com mobilidade 
(esplintagem) e restaurações indiretas tipo inlays e 
onlays. 
Composição: 
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 83% em peso e 61% 
em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 
micrômetros. 
Baixa contração de polimerização. elevadas propriedades 
mecânicas 
Facilita a reconstrução do ponto de contato em 
restaurações Classe II.  
Polimerização de 20 segundos. 
Apresentação: caixa com 1 seringa com 4g na cor B2. 

Seringa de 4g 

 
2 
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Validade: 3 anos 

121 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor A1 
resina composta microhíbrida tipo pasta com elevada 
dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor A1. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 4g 2 

122 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor A2 
resina composta microhíbrida tipo pasta com elevada 
dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor A2. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 4g 2 

123 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor A3 
resina composta microhíbrida tipo pasta com elevada 
dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 

Seringa de 4g 3 
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transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor A3. 
Validade: 3 anos. 

124 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor 
A3,5 resina composta microhíbrida tipo pasta com 
elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor A3,5. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 4g 2 

125 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor B1 
resina composta microhíbrida tipo pasta com elevada 
dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor B1. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 4g 3 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

47 

 

126 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor B2 
resina composta microhíbrida tipo pasta com elevada 
dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor B2. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 4g 3 

127 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor 
OA2 resina composta microhíbrida tipo pasta com 
elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor OA2. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 4g 3 

128 

Resina composta fotopolimerizável tipo Filtek Z250 cor 
OA3 resina composta microhíbrida tipo pasta com 
elevada dureza, resistência à compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas em dentes anteriores 
e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays 
e facetas), fechamento de diastemas, confecção de 
núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de transferência (copings e 
transferentes de implantes). 

Seringa de 4g 3 
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Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 84,5% em peso e 
60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa com 4g na cor OA3. 
Validade: 3 anos. 

129 

Rolos dentais de algodão de formato cilíndrico, cor 
branca, produzidos com fibras naturais, levemente 
engomados por intermédio de tratamento especial para 
evitar fiapos e grande poder de absorção e maciez. 
Indicado para afastamento da bochecha e dentes e na 
absorção de líquidos nas intervenções odontológicas. 
 Composição: 100% puro algodão hidrófilo. 
Apresentação: Embalagem com 100 unidades. 
Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou em raio 
gama. 
Validade: 3 anos.  

Embalagem 

com 100 

unidades 

160 

130 

Sabão líquido em gel para mãos a 2% clorexidina 
Antisséptico tópico utilizado para fazer a limpeza da pele 
do paciente ou das mãos do profissional antes de 
procedimentos invasivos como cirurgias. Solução com 
tensoativos a 2% de gliconato de clorexidina para 
assepsia.  
Uso externo. Uso adulto e pediátrico.  
Composição: Gliconato de clorexidina 2%. 
Excipientes: Álcool etílico, glicerina, amina oxida, 
hidroxietilcelulose, essência, corante e água purificada. 
Apresentação: embalagem contendo 1 litro. 
Validade: 3 anos. 

Embalagem de 

1 litro. 
2 

131 

Saca brocas universal alta rotação Saca Brocas Universal 
indicado para inserir e remover brocas das 
turbinas/canetas de Alta Rotação. 
Corpo plástico com haste para auxiliar na remoção da 
broca das turbinas e encaixe de metal para evitar a 
quebra ou envergadura da roca durante a sua inserção. 
Cor azul. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

132 

Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável tipo 
FluroShield resina fluída de 50% em peso de cargas 
inorgânicas que,  além da barreira mecânica formada pela 
resina, também libera flúor para as estruturas dentárias, 
reduzindo os índices de desmineralização do esmalte 
dental. 
Indicado como selante de fissuras da face de dentes 

Seringa de 2g 
com 3 pontas 
aplicadoras 

12 
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posteriores que apresentam anatomia complexa, em 
pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes 
recém erupcionados. 
Composição: Monômero NCO, Nupol BisGMA, TEGDMA, 
Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2_n, 
Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto 
de Sódio,CabosilTS 720 e Titanox 3328. 
Fotopolimerização com 20 segundos. 
Apresentação: seringa contendo 2g na cor matizado e 03 
pontas aplicadoras descartáveis. 
 Validade: 18 meses. 

133 

Solução bucal a base de clorexidina a 0,12%  Enxaguatório 
Bucal sem álcool que contém Digliconato de Clorexidina a 
0,12%, que atua como antisséptico altamente eficaz no 
controle da placa bacteriana e na prevenção das doenças 
gengivais. 
Ação antisséptica para os microrganismos gram positivos, 
gram negativos e para algumas leveduras.  
Composição: Digluconato de Clorexidina, Glicerina, PEG 
400, Sorbitol, PEG-40, Aroma, Ciclamato de Sódio, CI 
42090 e Água.  
Uso tópico oral. 
Apresentação: embalagem contendo 1 litro. 
Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. 

Embalagem de 1 
litro 

5 

134 

Sugadores plásticos descartáveis Indicado para sucção da 
saliva e outros líquidos na cavidade bucal durante 
procedimentos odontológicos. 
É produzido a partir de um tubo de plástico de PVC 
transparente com um fio em aço especial na parte interna 
para auxiliar no ajuste da posição durante a utilização e 
possui uma ponteira vazada para melhor sucção em PVC 
macio. Tubo e ponteira atóxicos. 
Uso único. Descartável. 
Apresentação: embalagem com 40 unidades. 
Validade: indeterminado. 

Embalagem com 
40 unidades. 
 

60 

135 

Tiras de lixa de aço 4mm Tiras em aço inox, flexíveis, 
utilizadas para acabamento e polimento das faces 
interproximais das restaurações em resinas compostas, 
acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amálgamas. 
Composição: aço inoxidável, óxido de alumínio. 
Os grãos de óxido de alumínio são fixados a uma tira de 
inox pelo processo de eletrodeposição formando uma 
camada regular de abrasivos de granulação média em um 
dos lados. 
Uso único. Descartável. 
Apresentação: Embalagem com 12 tiras de 4mm de 
largura, 13mm de comprimento e 0,10mm de espessura. 
Validade: indeterminada. 

Embalagem com 
12 tiras. 

6 
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136 

Tricresol formalina material para desinfecção dos canais 
radiculares. É um antisséptico, desinfetante para canais 
radiculares, que alia as propriedades do Formaldeído com 
orto-Cresol. Possui potente ação bactericida. 
Indicado como curativo de demora em casos de necrose 
pulpar. 
Composição: Formaldeído, orto-Cresol, Álcool Etílico 96º 
e Água Deionizada. 
Apresentação: Embalagem com 10ml. 
Validade: 3 anos. 

Embalagem com 
10ml. 

2 

137 

Vaselina sólida 90g material pastoso, transparente, 
inodor e insípido.  Tem efeito emoliente, umectante e 
melhora a elasticidade. Na odontologia é utilizado 
também como isolante. 
Composição: Vaselina pura (petrolato). 
Uso tópico. 
Apresentação: pomada em pote com 90g. 
Validade: 36 meses. 

Pote com 90g 1 

138 

Verniz com flúor é um verniz com flúor contendo 5% de 
fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma 
base adesiva de resinas naturais. Aplicação tópica 
permitindo um contato prolongado do flúor com o 
esmalte dental, permanecendo nas regiões dentárias 
onde é necessário o efeito preventivo. 
Indicação: Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da 
cárie dental; tratamento dessensibilizante de colos 
dentinários; para uso nas superfícies dentárias 
descalcificadas e fissuras descoloradas e como método 
preventivo da cárie em dentes com aparelhos 
ortodôntico. 
Composição: Fluorniz: Fluoreto de Sódio 5,00g% 
Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera 
de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool 
absoluto.  
Solvente: Álcool Etílico  
Apresentação: kit contendo 1 frasco de verniz com 10ml + 
1 frasco de solvente com 10ml. 
Validade: 2 anos. 

Kit   2 

139 

Arco inox Young para isolamento absoluto produzido em 
aço inoxidável, em formato de U, com garras de fixação 
nas laterais para manter o dique de borracha posicionado 
corretamente. 
Permite a fixação do lençol de borracha durante o 
isolamento absoluto, para execução do tratamento de 
canal e restaurações. 
Autoclavável. 
Apresentação: embalagem com uma unidade nas 
dimensões 10cm x 10,7cm x 12cm (C x L x A). 

Unidade 6 
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Validade: indeterminada. 

140 

Broca ponta diamantada cônica 3195 broca cônica 

tipo chama de alta rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Comprimento: 19mm. Embalagem 

esterilizada por raios gama. Granulação fina. Indicada 

romper o ponto de contato proximal em preparos 

cavitários intra e extra-coronários e confeccionar o 

bisel da caixa proximal de cavidades e de materiais 

restauradores.  

Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

141 

Broca ponta diamantada cônica 3203 broca cônica 

tipo chama de vela delicada de alta rotação que 

possui haste em aço inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. Comprimento: 

19mm. Embalagem esterilizada por raios gama. 

Granulação fina. Indicada para redução rápida de 

camadas espessas de estrutura dentária. Desbaste em 

grandes superfícies, materiais de procedimento e 

gesso. Sua extremidade com formato de chama de 

vela delicado permite toas as manobras sobre faces 

livres ou proximais, em prótese ou dentística, na 

confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, 

seja preparo oclusal. Também são ótimas para 

exercer uma ação desbastante extensiva, em 

superfície.Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

142 

Broca ponta diamantada cônica 2082 broca cônica 

com extremidade inativa e delicada (desprovida de 

diamantação) tipo de alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa formada por granulação 

de diamantes naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios gama. Granulação 

fina.  

Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina 

e preparações cavitárias em geral. Sua extremidade 

inativa permite infiltrar subgengivalmente nos 

preparos profundos, em prótese.  

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

143 
Broca carbide esférica nº8 Broca carbide para alta 

rotação. Comprimento: 19mm; (FG) alta rotação. É 

constituída de haste de aço inoxidável e parte ativa 

Unidade 5 
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multilaminar de carbureto de tungstênio sintetizado. 

Indicada para desgaste dentário. Para uso em alta 

rotação.  

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

144 

Broca ponta cirúrgica 702 broca tipo cônica fabricada em 
carbureto de tungstênio de corte espiral fissurado (corte 
cruzado). Não tem ponto de soldagem proporcionando 
uma melhor concentricidade e menor vibração o que 
garante um corte mais eficiente e suave. 

Comprimento: 25mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.  

Indicada para a remoção do esmalte, acesso à dentina 

cariada, a preparação para resina composta, ouro ou 

cerâmica, a formação precisa das cavidades cervicais 

e também em cirurgias. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

145 

Broca ponta cirúrgica 703 broca tipo cônica fabricada em 
carbureto de tungstênio de corte espiral fissurado (corte 
cruzado). Não tem ponto de soldagem proporcionando 
uma melhor concentricidade e menor vibração o que 
garante um corte mais eficiente e suave. 

Comprimento: 25mm. Embalagem esterilizada por 

raios gama.  

Indicada para a remoção do esmalte, acesso à dentina 

cariada, a preparação para resina composta, ouro ou 

cerâmica, a formação precisa das cavidades cervicais 

e também em cirurgias. 

Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

146 

Broca carbide transmetal Broca carbide transmetal 
cilíndrica de ponta arredondada corte cruzado de alta 
rotação (FG). 
Produzida em 100% carbide, foi desenhada, fabricada e 
finalizada para ter a mais alta resistência performance e 
durabilidade. Por não ter ponto de soldagem, 
proporciona uma melhor concentricidade e menor 
vibração e garante um corte mais eficiente e suave. 
Indicada para corte em estruturas metálicas, coroas 
protéticas, próteses parciais fixas, restaurações metálicas 
fundidas. 
Comprimento total: 19 mm. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 3 

147 
Espátula para inserção de resina nº1 fabricado em aço 
inoxidável, com cabo oitavado e uma ponta ativa em cada 

Unidade 5 
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extremidade com angulações diferentes. 
Comprimento: 17cm. 
Utilizado para inserção de materiais, facilita o acesso a 
diversas faces do dente. 
Indicada para como auxiliar para espatular e calcar 
resinas em procedimentos odontológicos. 
Autoclavável. 
Validade: Indeterminada. 

148 

Ficha para raio-x 2 furos com 100 produzida em papel 
sulfite de 240g, sem verniz e sem laminação. Impressão 
nas cores 1 x 0 (preto e branco na frente e sem impressão 
no verso). Possui dois espaços para acomodar 
radiografias reveladas. 
Dimensões: 110 x 80mm. 
Utilizado para armazenar e facilitar a visualização de 
filmes de raio-x. 
É indicada na rotina administrativa do consultório para 
armazenar e facilitar a visualização de radiografias. 
Apresentação: Embalagem com 100 unidades. 
Validade: indeterminada. 

Embalagem com 
100 unidades. 

2 

149 

Filme radiográfico periapical E-speed tamanho adulto 
filme analógico para aplicações radiográficas compatível 
com os métodos de processamento automático e manual. 
Tem velocidade E – intermediária, de curto tempo de 
exposição que evita imagens trêmulas. 
Contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza 
bem definidos). 
Plástico extramacio, resistente à saliva e desinfectável. 
Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 
3x4cm) para exames da estrutura dentária e áreas 
adjacentes. 
Uso único, não reutilizável. 
Apresentação: Embalagem c/ 150 unidades, tamanho 
30,5mm x 40,5mm. 
Validade: 2 anos após sua fabricação. 

Embalagem com 
150 unidades. 

2 

150 

Filme radiográfico periapical E-speed tamanho infantil 
filme analógico para aplicações radiográficas compatível 
com os métodos de processamento automático e manual. 
Velocidade F – de curto tempo de exposição que evita 
imagens trêmulas. Diminui a exposição a radiação: em 
20% em relação ao filme de velocidade E e em 60% em 
relação aos filmes de velocidade D. 
Contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza 
bem definidos). 
Plástico extramacio, resistente à saliva e desinfectável. 
Indicado para tomadas radiográficas intra-orais em 
criançãs para exames da estrutura dentária e áreas 
adjacentes. 

Embalagem com 
100 unidades. 

2 
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Uso único, não reutilizável. 
Apresentação: Embalagem c/ 100 unidades, tamanho 
22mm x 35mm. 
Validade: 2 anos após sua fabricação. 

151 

Grampo para isolamento absoluto nº 200 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para molares inferiores, com garras de superfície 
planas que não danificam a gengiva.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº200. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

152 

Grampo para isolamento absoluto nº 201 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para molares superiores, com garras levemente 
arredondadas. As projeções das garras estão de acordo 
com a linha de curvatura da gengiva, proporcionando 
melhor estabilidade. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº201. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

153 

Grampo para isolamento absoluto nº 202 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para molares superiores mais volumosos.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº202. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

154 

Grampo para isolamento absoluto nº 203 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 

Unidade 4 
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 Indicado para molares direitos. Recomendado para 
molares inferiores e em odontopediatria.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº203. 
 Validade: Indeterminada. 

155 

Grampo para isolamento absoluto nº 204 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para molares esquerdos. Recomendado para 
molares inferiores e em odontopediatria.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº204. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

156 

Grampo para isolamento absoluto nº 205 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para molares superiores mais volumosos. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº205. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

157 

Grampo para isolamento absoluto nº 206 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para pré-molares superiores e inferiores. Com 
projeções das garras, convenientemente ajustadas à 
curvatura da linha da gengiva, proporcionando melhor 
estabilidade.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº206. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

158 

Grampo para isolamento absoluto nº 207 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  

Unidade 1 
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Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para pré-molares superiores e inferiores. 
Semelhante ao Nº 206, com garras menores que evitam o 
traumatismo gengival.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº207. 
 Validade: Indeterminada. 

159 

Grampo para isolamento absoluto nº 208 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para pré-molares superiores e inferiores. De 
garras largas e planas que se adaptam a pré-molares 
maiores.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº208. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 1 

160 

Grampo para isolamento absoluto nº 209 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para pequenos pré-molares inferiores. De 
garras planas e pequenas.   
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº209. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

161 

Grampo para isolamento absoluto nº 210 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para bateria labial.   
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº210. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

162 

Grampo para isolamento absoluto nº 211 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 

Unidade 4 
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 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para dentes anteriores e pré-molares. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº211. 
 Validade: Indeterminada. 

163 

Grampo para isolamento absoluto nº 212 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº212. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

164 

Grampo para isolamento absoluto nº W8A produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para dentes molares e pequenos molares 
parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui 
quatro pontos de contato nas garras. É também muito 
utilizado em molares decíduos.   
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nºW8A. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

165 

Grampo para isolamento absoluto nº 26 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para molares. Este grampo possui curvatura que 
melhora o afastamento e dá mais estabilidade. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº26. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

166 

Grampo para isolamento absoluto nº 14 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 

Unidade 4 
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 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
 Indicado para molares parcialmente erupcionados ou de 
anatomia irregular. As garras são projetadas para uma 
segura estabilidades.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº14. 
 Validade: Indeterminada. 

167 

Lençol de borracha para isolamento absoluto é um 
produto composto de látex extraresistente, embalado 
individualmente para maior proteção e higiene. 
Indicado no isolamento absoluto do campo operatório 
durante a execução de procedimentos odontológicos 
prevenindo a possibilidade de contaminações por saliva 
ou outros fluidos da cavidade bucal. 
Composição: látex. 
Apresentação: Embalagem contendo 26 unidades de 13,5 
x 13,5cm embaladas individualmente, para maior 
segurança e higiene. 
Aromatizado. 
Uso único. Descartável. 
Validade: 3 anos (Quando estocado em local fresco, 
arejado e longe do contato direto com a luz). 

Embalagem com 
26 unidades 

1 

168 

Lima endodôntica k 1º série Instrumento de aço 
inoxidável de alta qualidade fabricado por torção 
empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita 
resistência. 
Indicada para dar formato, limpar a raiz do canal antes da 
obturação do mesmo. 
Apresentação: Embalagem com 6 unidades sortidas nº 15 
a 40. 
Comprimento: 25mm * Sua parte ativa tem 16mm e 
conicidade (taper) .02. 
Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Embalagem com 
6 unidades 

1 

169 

Periótomo duplo simples Instrumento  não articulado 
cortante duplo, produzido em aço inox. Utilizado para o 
descolamento de tecidos. 
Tem a função de luxar o dente pelo rompimento das 
fibras do ligamento periodontal. Permite uma exodontia 
atraumática com preservação das paredes ósseas do 
alvéolo.  
Comprimento – 170 mm 
Espessura do cabo – 8 mm 
Largura das pontas ativas – 2 mm 

Unidade 2 
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Espessura das pontas ativas – 1 mm 
Comprimento das pontas ativas – 20 mm 
Apresentação: Embalagem com 1 unidade. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

170 

Pinça porta grampo tipo Palmer  instrumento fabricado 
em aço inoxidável, não cortante e articulado. Possui uma 
trava.  
Utilizada para a abertura e posicionamento de grampos 
no processo de fixação do lençol de borracha para 
isolamento absoluto e sua inserção ao dente. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade. 
Tamanho: 17cm. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 5 

171 

Ponteira para ultrassom compatível com modelo Ortus 
Bioscaler produzida em aço inoxidável, com acabamento 
externo polido, rosca interna compatível apenas com 
aparelhos elétricos. É um inserto de secção retangular em 
sua extremidade, com espessura e largura reduzida e 
curvatura acentuada de curto alcance.   
Indicada para remoção do cálculo supra e subgengival nos 
elementos posteriores e anteriores.   
Apresentação: Embalagem contendo 1 Inserto G4.  
Medida: 10,1 x 17,5cm. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade  

172 

Solução de hipoclorito de sódio a 2,5% substância 
química auxiliar de uso endodôntico na fase de preparo 
do canal radicular, promove a limpeza e desinfecção dos 
canais radiculares.  
Composição: hipoclorito de sódio a 2,5%. 
Indicada para a instrumentação e irrigação de canais 
radiculares, atuando como desinfetante. Altamente 
bactericida. 
Apresentação: frasco com 1 litro. 
Validade: 2 anos. 

Frasco de 1 litro 2 

173 

Solução reveladora de raio-x Revelador radiográfico 
odontológico -produto destinado a revelação da imagem 
do exame na película de filme. 
Composição: água, hidroquinona, mentol, modificador de 
tensão de superfície, estabilizante, redutor de pH. 
Produto pronto para uso, não é necessário diluir.  
Indicado para o processamento manual de filmes 
radiográficos dentais intra-orais. 
Apresentação: Frascos com 475 ml. 
Validade: 02 anos enquanto fechado e armazenado 
corretamente, após abrir a embalagem deve ser utilizado 

Frasco com 
475ml 

5 
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em 15 dias. 

174 

Solução fixadora de raio-x Fixador radiográfico 
odontológico -produto destinado a fixação da imagem do 
exame na película de filme. 
Composição: bissulfito de sódio, água, ácido, 
conservantes, estabilizantes e redutor de pH. 
Produto pronto para uso, não é necessário diluir.  
Indicado para o processamento manual de filmes 
radiográficos dentais intra-orais. 
Apresentação: Frasco com 475 ml. 
Validade: 02 anos enquanto fechado e armazenado 
corretamente, após abrir a embalagem deve ser utilizado 
em 15 dias. 

Frasco com 
475ml 

5 

175 

Sugador cirúrgico descartável  Sugador utilizado em 
cirurgias intra-orais para sucção de sangue e demais 
fluidos. 
Composição: PVC atóxico (não contém Ftalatos), 
polietileno e pigmento. 
Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC 
rígido com diâmetro de 5mm e ponteiras e porta-filtro 
confeccionados em polietileno de alta densidade com 
diâmetro das ponteiras de 2,5mm e 3,0mm. 
Embalado individualmente, estéril (através de Óxido de 
Etileno) e atóxico. 
Perfeito encaixe na mangueira; saída de ar para sucção 
constante. 
 Uso único. Descartável. 
Apresentação: Embalagem com 40 unidades e 80 
ponteiras, sendo 40 unidades de 2,5mm e 40 unidades de 
3,0mm. 
Validade: 02 anos a contar da data de esterilização em 
embalagem original e não violada.  

Caixa com 40 
unidades 

6 

176 

Sugador endodôntico em inox Conjunto de aspiração 
endodôntico contendo 1 cânula + 3 agulhas com bisel 
fabricado em aço inoxidável. Tamanho da cânula permite 
perfeita empunhadura -100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x 
Ø 6,35 mm (externo). Três tamanhos de agulhas - Agulha 
4010: 32,4 mm x Ø 1 mm; agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 
mm e agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm.   
Autoclavável. 
Indicado para aspiração de conteúdos no interior da 
cavidade pulpar e canais radiculares. 
Apresentação: Conjunto ( kit) com três agulhas e uma 
cânula. 
Validade indeterminada. 

Kit 1 

177 
Grampo para isolamento absoluto nº 0 produzido em aço 
inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 

Unidade 3 
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para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para pequenos pré-molares. Possuem 
curvaturas mais altas para melhor visualização. Também 
são usados em odontopediatria. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº0. 
 Validade: Indeterminada. 

178 

Grampo para isolamento absoluto nº 00 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para pequenos pré-molares. Possuem 
curvaturas mais altas para melhor visualização. Também 
são usados em odontopediatria.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº00. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 3 

179 

Grampo para isolamento absoluto nº 14 produzido em 
aço inoxidável, sua estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de ancoragem. É utilizado 
para estabilizar o lençol de borracha no dente durante o 
procedimento de isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. Resistente a quebra.  
Mantém seu tamanho e formato durante sua utilização. 
Indicado para molares parcialmente erupcionados ou de 
anatomia irregular. As garras são projetadas para uma 
segura estabilidade.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 unidade nº14. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 3 
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Processo nº 041/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ----/2021 

PROCESSO N.º 041/2021 

DATA DA HOMOLOGAÇÃO ----/----/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2021 

   

CONTRATANTE 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ 

Logradouro: AV 21 DE DEZEMBRO  N.º  850 Bairro: Centro 

Cidade: GOIANÁ UF:MG CEP: 36.152-000 Te:(+00)32.3274-5192 

CNPJ: 01611137/0001-45 Inscrição Estadual:  
  

CONTRATADA  

 

Razão Social:     

Logradouro:   Nº   Bairro:  

Cidade:  UF:  CEP:  Tel:  

CNPJ:  Inscrição Estadual:  

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRONICO Nº 016/2021 REGIDO PELA LEI 10.520/03, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, A CONTRATANTE 
AUTORIZA A CONTRATADA A FORNECER OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NA REQUISIÇÃO Nº 041/2021 E EM SUA PROPOSTA, DOCUMENTOS ESTES QUE INTEGRAM ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVEM FIELMENTE TRANSCRITOS. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento pela CONTRATADA de Aquisição de 
materiais odontológico 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Abridor de boca de Molt infantil - 

fabricado em aço inoxidável, 

instrumental não cortante, com 

trava e autoclavável. Tamanho: 

11cm. Validade: Indeterminado. 

Unidade 2 
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2 

Afastador Minessota - fabricado 

em aço inoxidável, instrumental 

não cortante e autoclavável. 

Tamanho: 14cm.  

Validade: Indeterminado. 

Unidade 2 

  

3 

Agente de união multiuso com 

flúor fotopolimerizável 

monocomponente 4ml tipo 

Prime&Bond 2.1 - Sistema 

adesivo fotopolimerizável 

monocomponente; contém 

acetona como solvente,  resinas 

dimetacrilatos elastoméricas, 

PENTA (monofosfato de 

dipentaeritritol pentacrilato), 

fotoiniciadores, estabilizadores, 

hidrofluoreto de cetilamina e 

acetona. Apresenta baixa 

viscosidade e alto poder de 

penetração nas estruturas 

dentinárias. Aumenta a 

compatibilidade com umidade - 

hidrofilia, alta fluidez e 

capacidade de penetração na 

estrutura dentinária. 

Acondicionado em caixa de papel 

contendo 1 frasco rosa e preto 

com 4 ml de adesivo. 

Frasco de 

4ml 
8 

  

4 

Alicate de ortodontia Angle 

Bending nº139 - fabricado em aço 

inoxidável, instrumental não 

cortante e autoclavável. Tamanho: 

13cm. Validade: Indeterminado. 

Utilizado para realizar dobras em 

fios redondos. A ponta com 

quatro degraus é utilizada para 

fazer ondulações em arames 

redondos e retangulares. 

Tolerância em fios redondos com 

diâmetro de até 0,7mm 

Unidade 1 

  

5 

Alicate ortodôntico para corte 

distal - fabricado em aço 

inoxidável e autoclavável. 

Tamanho: 13cm. Validade: 

Indeterminado. 

Unidade 1 

  

6 
Curativo alveolar a base de 

própolis e iodofórmio isento de 

Frasco com 

10g 
1 
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eugenol. Possui consistência de 

pasta o que confere aderência às 

paredes do alvéolo. É indicado 

como barreira física após 

extrações dentárias agindo como 

tampão alveolar moldável. 

Validade: 2 anos. 

7 

Anestésico local Lidocaína 2% 

com Epinefrina 1:100.000 

Solução estéril injetável de 

Cloridrato de lidocaína 2% 

(20mg/ml) com Epinefrina 

1mg/ml acondicionada em tubetes 

de vidro de 1,8 ml. 

 É indicado para a anestesia local 

por bloqueio de nervo ou por 

infiltração, para intervenções 

odontológicas em geral. Uso 

adulto e pediátrico. 

Evitar o calor excessivo 

(temperatura superior a 40°C) e 

proteger da luz.  

O prazo de validade de 24 meses, 

contados a partir da data de 

fabricação. 

Caixa com 

50 tubetes 

de 1,8ml 

20 

  

8 

Alicate perfurador de Ainsworth - 

fabricado em aço inoxidável, 

instrumental não cortante e 

autoclavável. Perfura o lençol 

com 5 diâmetros diferentes. 

Indicado para perfurar lençol de 

borracha (dique de borracha) para 

isolamento absoluto. Validade: 

Indeterminado. 

Unidade 5 

  

9 

Anestésico local Citocaína 3% 

com vasoconstritor Felipressina - 

solução injetável de Cloridato de 

prilocaína 3% (30 mg/ml) com 

felipressina 0,03 U.I/ml  com 

veículo estéril q.s.p 1ml 

acondicionado em tubetes de 

1,8ml. 

Está indicada para anestesia de 

bloqueio nervoso regional em 

Odontologia. 

Caixa com 

50 tubetes 

de 1,8ml 

12 

  

10 
Anestésico tópico gel a base de 

Benzocaína 20%, pote com 12g. 

Pote com 

12g 
9 
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Anestésico tópico na mucosa oral 

previamente à anestesia 

infiltrativa e ainda em 

procedimentos clínicos como 

tomada de impressões, 

radiografias, posicionamento de 

próteses e remoção de tártaro 

dental, entre outros. Composição: 

Benzocaina 20%. 

Benzocaina: A benzocaina é o p-

aminobenzoato de etilo, um éster 

etilico do ácido p-aminobenzoico 

(PABA). 

Que atua bloqueando a condução 

de impulsos nervosos e 

diminuindo a permeabilidade da 

membrana ao iodeto de sódio. É 

absorvido de forma rápida através 

das mucosas. 

* Sabor: Tutti-Frutti. 

11 

Aplicador descartável fino tipo 

microbrush Fibras não-

absorventes (cerdas de nylon) de 

forma esférica localizadas na 

extremidade de uma haste 

articulada (dobrável) de ponta 

flexível. É indicado para 

transferência e aplicação de 

soluções ou produtos de uso 

odontológico em gengiva, dentes 

ou preparos cavitários. Tamanho 

fino referente a  1/8 de gota. 

Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 100 

unidades 

11 

  

12 

Aplicador descartável regular tipo 

microbrush  Fibras não-

absorventes (cerdas de nylon) de 

forma esférica localizadas na 

extremidade de uma haste 

articulada dobrável) de ponta 

flexível. É indicado para 

transferência e aplicação de 

soluções ou produtos de uso 

odontológico em gengiva, dentes 

ou preparos cavitários.   

Tamanho regular referente a  1/4 

de gota. 

Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 100 

unidades 

6 
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13 

Aplicador de hidróxido de cálcio 

inox fabricado em aço inoxidável, 

instrumental não cortante e 

autoclavável. Tamanho: 14cm.  

Validade: Indeterminado. 

Unidade 4 

  

14 

Babador descartável  

confeccionado em duas camadas, 

uma de papel (celulose 100% 

virgem) e uma de plástico 

(atóxico). Dimensões: 30 x 40cm. 

Sem adesivo. Alto potencial de 

absorção. Uso único. Descartável. 

Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 100 

unidades. 

50 

  

15 

Bandeja inox lisa 22 x 9 x 1,5cm 

fabricado em aço inoxidável, 

instrumental e autoclavável. 

Dimensões: 22 x 9 x 1,5cm. 

Indicada para acomodação, 

organização, esterilização e 

transporte de instrumentos. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 10 

  

16 

Bicarbonato de sódio para 

profilaxia Polident Pó de 

coloração branca, cristalino e 

granulometria extrafina 

compatível com qualquer aparelho 

de profilaxia.  

Elimina completamente placa 

bacteriana e materiais orgânicos.  

 Validade: 2 anos. 

Embalagem 

com 15 

sachês de 

40g 

6 

  

17 

Broca de aço esférica para contra-

ângulo nº2 Broca carbide esférica 

número 2. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída 

de haste de aço inoxidável e parte 

ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada 

para desgaste dentário. Para uso 

em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

Unidade 12 

  

18 

Broca de aço esférica para contra-

ângulo nº4 Broca carbide esférica 

número 4. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída 

de haste de aço inoxidável e parte 

ativa multilaminar de carbureto de 

Unidade 12 
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tungstênio sintetizado. Indicada 

para desgaste dentário. Para uso 

em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

19 

Broca de aço esférica para contra-

ângulo nº6 Broca carbide esférica 

número 6. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída 

de haste de aço inoxidável e parte 

ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada 

para desgaste dentário. Para uso 

em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

Unidade 12 

  

20 

Broca de aço esférica para contra-

ângulo nº8 Broca carbide esférica 

número 8. Comprimento: 22mm; 

(CA) baixa rotação. É constituída 

de haste de aço inoxidável e parte 

ativa multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada 

para desgaste dentário. Para uso 

em contra ângulo.  

 Autoclavável. 

Validade: 10 anos. 

Unidade 12 

  

21 

Broca diamantada nº1011 para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 18 

  

22 

Broca diamantada nº1012 para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

Unidade 18 
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processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário.   

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

23 

Broca diamantada nº1012HL para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste longa em 

aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 26mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 10 

  

24 

Broca diamantada nº1013 para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

  

25 

Broca diamantada nº1014 para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

Unidade 14 
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dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

26 

Broca diamantada nº1014HL para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste longa em 

aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 26mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

27 

Broca diamantada nº1016 para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 14 

  

28 

Broca diamantada nº1016HL para 

alta rotação broca esférica de alta 

rotação que possui haste longa em 

aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Concentricidade do processo 

fabril. Comprimento: 26mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

29 
Broca diamantada nº1045 para 

alta rotação broca tipo cone 
Unidade 4 
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invertido de alta rotação que 

possui haste em aço inoxidável e 

parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais 

e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

30 

Broca diamantada nº1090 para 

alta rotação broca cilíndrica topo 

plano de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

  

31 

Broca diamantada nº1091 para 

alta rotação broca cilíndrica topo 

plano de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

  

32 

Broca diamantada nº1092 para 

alta rotação broca cilíndrica topo 

plano de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

Unidade 12 
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dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

33 

Broca diamantada nº1093 para 

alta rotação broca cilíndrica topo 

plano de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

  

34 

Broca diamantada nº1190F para 

alta rotação broca cônica tipo 

chama de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Granulação fina. Indicada 

romper o ponto de contato 

proximal em preparos cavitários 

intra e extra-coronários e 

confeccionar o bisel da caixa 

proximal de cavidades e de 

materiais restauradores.  

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

  

35 

Broca diamantada nº1191F para 

alta rotação broca cônica tipo 

chama de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Granulação fina. Indicada 

romper o ponto de contato 

proximal em preparos cavitários 

intra e extra-coronários e 

Unidade 8 
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confeccionar o bisel da caixa 

proximal de cavidades e de 

materiais restauradores.  

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

36 

Broca diamantada nº1302 para 

alta rotação broca esférica de 

haste curta de alta rotação que 

possui haste em aço inoxidável e 

parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais 

e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Comprimento: 

16,5mm. Embalagem esterilizada 

por raios gama.  

Indicada para desgaste dentário 

em odontopediatria e posteriores 

em regiões de difícil acesso. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

  

37 

Broca diamantada nº1332 para 

alta rotação broca cônica de topo 

plano de haste curta de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Comprimento: 16,5mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada principalmente para o 

acesso inicial a lesões cariosas, 

para abertura ou retenções além 

de criar sulcos de orientação em 

preparos cavitários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

  

38 

Broca diamantada nº1333 para 

alta rotação broca cônica de topo 

plano de haste curta de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Comprimento: 16,5mm. 

Unidade 4 
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Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada principalmente para o 

acesso inicial a lesões cariosas, 

para abertura ou retenções além 

de criar sulcos de orientação em 

preparos cavitários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

39 

Broca diamantada nº1342 para 

alta rotação broca cilíndrica de 

topo plano de haste curta de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Comprimento: 16,5mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para desgaste dentário 

em odontopediatria e posteriores 

em regiões de difícil acesso. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

40 

Broca diamantada nº2135F para 

alta rotação broca cônica topo 

arredondado de alta rotação que 

possui haste em aço inoxidável e 

parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais 

e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Granulação fina. Indicada 

para acabamento fino em 

restaurações de resinas 

compostas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 7 

  

41 

Broca diamantada nº1092 para 

alta rotação broca cilíndrica topo 

plano de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Unidade 4 
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Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Indicada para desgaste 

dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

42 

Broca diamantada nº2200 para 

alta rotação broca cônica de 

extremo afilado de alta rotação 

que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação de diamantes 

naturais e sintéticos fixados por 

processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para romper o ponto de 

contato proximal em preparos 

cavitários intra e extracoronários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 12 

  

43 

Broca diamantada nº3069 para 

alta rotação broca cônica de topo 

plano de alta rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

44 

Broca diamantada nº3118 para 

alta rotação broca tipo chama de 

alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para desgaste dentário. 

Autoclavável. 

Unidade 8 
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Validade: indeterminada. 

45 

Broca diamantada nº3118FF para 

alta rotação broca tipo chama de 

alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação ultrafina 

de diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para acabamento 

ultrafino de superfícies dentárias e 

restaurações. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

  

46 

Broca diamantada nº3138F para 

alta rotação broca de formato 

especial de rotação que possui 

haste em aço inoxidável e parte 

ativa formada por granulação fina 

de diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para acabamento da 

mesa oclusal de restaurações 

dentárias e acessar cicatrículas e 

fissuras com lesões de cárie 

incipientes. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 3 

  

47 

Broca diamantada nº3168FF para 

alta rotação broca tipo chama de 

extremidade arredondada de alta 

rotação que possui haste em aço 

inoxidável e parte ativa formada 

por granulação ultrafina de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para acabamento 

ultrafino de superfícies dentárias e 

restaurações. 

Unidade 8 
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Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

48 

Broca diamantada nº1 CA para 

alta rotação broca carbide tipo 

esférica para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e 

parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio 

sintetizado. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.   

Indicada para desgaste dentário, 

corte em profundidade e remoção 

de tecido cariado. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

49 

Broca diamantada nº2 CA para 

alta rotação broca carbide tipo 

esférica para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e 

parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio 

sintetizado. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.   

Indicada para desgaste dentário, 

corte em profundidade e remoção 

de tecido cariado. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

50 

Broca diamantada nº4 CA para 

alta rotação broca carbide tipo 

esférica para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e 

parte ativa multilaminar de 

carbureto de tungstênio 

sintetizado. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.   

Indicada para desgaste dentário, 

corte em profundidade e remoção 

de tecido cariado. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

51 

Broca multilaminada para 

acabamento nº7104F broca 

carbide tipo chama para alta 

Unidade 4 
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rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa 

multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado com 12 

lâminas fino corte. 

 Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.   

Indicada para acabamento e 

polimento de todos os materiais 

dentários. 

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

52 

Broca FG Haste Curta nº56HC 

broca carbide cilíndrica para alta 

rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa 

multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. 

Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama 

 Indicada para o preparo de 

cavidades, acabamento das 

margens da cavidade e de 

restaurações e remoção de 

restaurações antigas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

53 

Broca FG Haste Curta nº2HC 

broca carbide  cilíndrica para alta 

rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa 

multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. 

Comprimento: 16mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama 

 Indicada para o preparo de 

cavidades, acabamento das 

margens da cavidade e de 

restaurações e remoção de 

restaurações antigas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

54 
Broca FG Haste Curta nº3HC 

broca carbide  cilíndrica para alta 
Unidade 6 
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rotação que possui haste de aço 

inoxidável e parte ativa 

multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. 

Comprimento: 16mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama 

 Indicada para o preparo de 

cavidades, acabamento das 

margens da cavidade e de 

restaurações e remoção de 

restaurações antigas. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

55 

Broca alta rotação Shofu pêra 

ponta Arkansas formato pêra tipo 

Shofu para alta rotação que possui 

haste de aço inoxidável e ponta 

ativa de óxido de alumínio 

microgranulado propiciando corte 

sem vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de 

esmalte, compósitos e outros 

materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

  

56 

Broca alta rotação Shofu chama 

ponta Arkansas formato chama 

tipo Shofu para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e 

ponta ativa de óxido de alumínio 

microgranulado propiciando corte 

sem vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de 

esmalte, compósitos e outros 

materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

  

57 

Broca alta rotação Shofu esférica 

ponta Arkansas formato esférico 

tipo Shofu para alta rotação que 

possui haste de aço inoxidável e 

ponta ativa de óxido de alumínio 

microgranulado propiciando corte 

sem vibração. 

Unidade 8 
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Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de 

esmalte, compósitos e outros 

materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

58 

Broca alta rotação Shofu lança 

ponta Arkansas formato lança ou 

lápis tipo Shofu para alta rotação 

que possui haste de aço inoxidável 

e ponta ativa de óxido de alumínio 

microgranulado propiciando corte 

sem vibração. 

Comprimento: 19mm.  

Indicada para acabamento fino de 

esmalte, compósitos e outros 

materiais dentários. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 8 

  

59 

Broca cirúrgica FG ZKrya 151 Z 

broca carbide tronco-cônica para 

alta rotação de ponta segura 

possui 06 lâminas em espiral 

desenhadas para uma remoção 

mais eficiente de resíduos, 

especialmente adaptadas para 

trabalho na estrutura óssea devido 

ao ângulo de corte de suas 

lâminas de acabamento liso. Haste 

de aço inoxidável e ponta ativa 

com nitrato de titânio. 

Comprimento: 23mm. 

Indicada como auxiliar em 

cirurgias orais, aplicação em 

osteotomia. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada 

Unidade 2 

  

60 

Cabo de espelho fabricado em aço 

inoxidável, instrumental não 

cortante e autoclavável.  

Tamanho: 13cm.  

Indicado para colocação do 

espelho, como também para teste 

de percussão e sensibilidade para 

avaliar dentes com mobilidade. 

Serve para facilitar a utilização do 

espelho bucal, prolongando sua 

Unidade 20 
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haste de manipulação para maior 

alcance 

Validade: Indeterminado. 

61 

Cimento de Ionômero de vidro 

autopolimerizável para 

restauração cor A2 (pó e líquido) 

É um cimento de presa rápida que 

possui uma boa adesão ao esmalte 

e à dentina à base de ionômero de 

vidro de presa química, para 

restauração dental apresentado na 

forma de pó que deve ser 

misturado ao líquido, ácido 

poliacrílico no momento da sua 

utilização. 

Biocompatível. 

Indicado para restaurações de 

dentes decíduos e tratamento 

restaurador atraumático (ART). 

Apresentação: kit contendo 1 

frasco de cimento em pó com 10g 

+ 1 frasco de líquido com 8g + 1 

dosador de pó e 1 bloco de 

espatulação. 

Validade: 2 anos. 

Kit 8 

  

62 

Cimento provisório tipo Coltosol  

Cimento temporário à base de 

óxido de zinco, sulfato de zinco, 

sulfato de cálcio, acetato de 

polivilina, mentol e dibutilftalato. 

Livre de eugenol. Com leve sabor 

de menta, endurece ao contato 

com saliva. Aderente garantindo 

um bom isolamento marginal, não 

irrita a polpa e as mucosas e é 

impermeável. 

Apresentação em duas versões: 

pote com 20g ou embalagem com 

seringa de 5g. 

Validade descrita na embalagem.  

Pote com 

20g 
7 

  

63 

Composição de hidróxido de cálcio 
radiopaca tipo Hydro C é uma 
composição de Hidróxido de Cálcio 
auto-endurecível e rígida, indicada 
para capeamento pulpar e 
forramento protetor sob materiais 
restauradores, cimentos e outros 

Kit 2 
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materiais de base. Não inibe a 
polimerização de resinas 
restauradoras auto ou 
fotopolimerizáveis. Formulado para 
apresentar alta resistência à 
dissolução pelo ácido fosfórico 
utilizado no condicionamento ácido 
das estruturas dentárias. 
Composição: BASE: Ester Glicol 
Salicilato, Fosfato de Cálcio, 
Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco 
e Corantes Minerais.CATALISADOR: 
Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido 
de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de 
Titânio, Estearato de Zinco e 
Corantes Minerais. 
Apresentação: kit contendo 01 tubo 
de pasta base de 13g + 01 tubo de 
pasta catalisadora de 11g + 01 bloco 
de mistura. 
Validade:03 anos. 

64 

Condicionador fosfórico a 37% com 
clorexidina 2,5ml  gel de base 
aquosa contendo ácido fosfórico a 
37%. Gel de baixa viscosidade e com 
propriedade tixotrópica. Possui 
corante azul que facilita sua 
visualização e controle durante a 
aplicação. Apresenta boa afinidade 
com água, o que permite fácil 
remoção após o condicionamento. 
Não escorre do local aplicado. 
Indicado no condicionamento do 
esmalte e dentina para melhorar a 
adesão dos materiais restauradores 
ao dente. 
Apresentação: embalagem com 3 
seringas de 2,5ml cada + 3 ponteiras 
para aplicação.  
Validade descrita na embalagem 

Pacote com 

3 seringas 

de 2,5ml 

10 

  

65 

Conjunto de agulhas hipodérmicas e 
sugador metálico para endodontia  
conjunto de aspiração endodôntico 
contendo 1 cânula + 3 agulhas com 
bisel fabricado em aço inoxidável. 
Tamanho da cânula permite perfeita 
empunhadura -100 mm x Ø 3,30 mm 
(interno) x Ø 6,35 mm (externo). 

Kit 1 
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Três tamanhos de agulhas - Agulha 
4010: 32,4 mm x Ø 1 mm; agulha 
4015: 32 mm x Ø 1,5 mm e agulha 
5020: 40,9 mm x Ø 2 mm.   
Autoclavável. 
Indicado para aspiração de 
conteúdos no interior da cavidade 
pulpar e canais radiculares. 
Apresentação: Conjunto ( kit) com 
três agulhas e uma cânula. 
Validade indeterminada. 

66 

Cureta longa infantil 35-36 corte 
especial Millenium cabo 8mm 
cód.70-82 cureta com cabo oco de 
8mm com empunhadura segura  
confeccionada em aço inoxidável. 
Apresenta haste aproximadamente 
duas vezes mais longa do que os 
escavadores tradicionais tornando-o 
especial para pulpotomia e 
pulpectomia. 
Autoclavável. 
Validade indeterminada. 

Unidade 4 

  

67 

Discos de lixa para acabamento 
(várias granulações) Sistema de 
encaixe flexível que facilita a 
montagem do disco no mandril. 
Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e 
acesso interproximal. Não possui 
centro metálico, sem riscos de 
danificar a restauração. Cor - 
Granulações: Bordô - Grossa, Rósa 
Médio - Média, Rosa Claro - Fina e 
Branco - Extrafina. 
Sistema de encaixe rápido 
facilitando a montagem do disco no 
mandril. Proporciona maior 
flexibilidade e acesso interproximal. 
Sem riscos de danificar a restauração 
por não possuir centro metálico. 
Tamanhos: 9,5 e 12,7mm. 
Apresentação: embalagem com 50 
discos sortidos e 1 mandril 
Indicado para acabamento e 
polimento dental. 
Validade descrita na embalagem. 

Kit 2 

  

68 Escavador duplo infantil nº5 corte Unidade 4   
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especial  Fabricado em aço 
inoxidável . 
Indicado para os procedimentos 
cirúrgicos em geral com a finalidade 
de cortar tecidos e retiradas de 
partes moles (dentina); utilizado na 
limpeza da câmara pulpar e na 
remoção de dentina cariada. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

69 

Escavador duplo infantil 11-12 corte 
especial  Fabricado em aço 
inoxidável. 
Indicado para os procedimentos 
cirúrgicos em geral com a finalidade 
de cortar tecidos e retiradas de 
partes moles (dentina); utilizado na 
limpeza da câmara pulpar e na 
remoção de dentina cariada. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

  

70 

Espátula 3055 Millenium (Cód. 96-
104) Produzida em aço inox, cabo 
oco de 8mm, autoclavável.  
Utilizada para manipular e conduzir 
materiais à cavidade dentária. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

  

71 

Espátula  3061 flexível Millenium 
(Cód 96-108) Produzida em aço inox, 
cabo oco de 8mm, autoclavável.  
Utilizada para manipular e conduzir 
materiais à cavidade dentária. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 4 

  

72 

Espátula plástica para manipulação 
de ionômero de vidro utilizada 
especificamente na manipulação de 
ionômero de vidro. 
Não escurece o material durante a 
manipulação. Maior flexibilidade. 
Não é autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 1 

  

73 

Espátula nº24 Fabricada em aço 
inoxidável, sem corte e autoclavável. 
Flexível. É ndicada para manipulação 
de cimentos e resinas acrílicas. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

  

74 
Espelho plano nº3 possui estrutura 
em aço inoxidável e rosca para ser 

Unidade 5 
  

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

84 

 

encaixado no cabo para espelho. 
Altamente resistente a corrosão. 
Antiembaçante. 
 Indicado para facilitar a visualização 
em procedimentos odontológicos 
em odontopediatria e em locais de 
difícil acesso. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

75 

Espelho plano nº5 possui estrutura 
em aço inoxidável e rosca para ser 
encaixado no cabo para espelho. 
Altamente resistente a corrosão. 
Antiembaçante. 

Indicado para auxiliar e facilitar a 

visualização durante 

procedimentos odontológicos.  

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 30 

  

76 

Eugenol Material restaurador 
provisório obtido através do óleo de 
cravo. É um líquido amarelo claro 
que escurece e se torna espesso com 
a exposição ao ar. Tem cheiro de 
cravo. Praticamente insolúvel na 
água. Solúvel no álcool, clorofórmio, 
éter e em óleos. Tem uma ação 
anódina (calmante) sobre a polpa, 
por isso é muito utilizado como 
curativo de espera para 
restaurações. 
Apresenta qualidades analgésicas, 
antissépticas e balsâmicas, 
antiinflamatórias e cicatrizantes. 
Indicado como restaurador 
provisório, obturação de canais 
radiculares e na composição de 
cimentos cirúrgicos. 

Embalagem 

com 20ml 
1 

  

77 

Evidenciador de placa bacteriana 
líquido tipo Replak Solução para uso 
tópico. Possui corantes orgânicos 
que tornam visíveis as placas 
bacterianas, sem contra-indicações. 
Permite melhor orientação e 
educação da higiene bucal aos 
pacientes. Tornam visíveis as placas 
bacterianas, permitindo que os 
pacientes possam removê-las 

Frasco com 

10ml 
2 

  

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br


          Prefeitura Municipal de Goianá 
       ESTADO DE MINAS GERAIS 

       Av. 21 de Dezembro, 850 – CNPJ 01.611.137/0001-45 
e-mail: licitagoiana@gmail.com licitacao@goiana.mg.gov.br  

 

85 

 

através da escovação. 
Indicado para auxiliar na prevenção 
da cárie e no controle de doenças 
bucais, detectando a placa dental na 
fase inicial. 
Apresentação: caixa com 1 frasco de 
10 ml, sabor morango. 
Validade: 3 anos. 

78 

Fio de aço 0,7 fio de aço 0,70mm 
028” CrNi duro elástico redondo –
Morelli. 
Fios de aço inoxidável, com secção 
transversal redonda. 
Indicado com diversas finalidades 
em  ntervenções odontológicas. 
Apresentação: embalagem com 01 
rolo de 500g. 
Validade descrita na embalagem.  

Rolo de 

500g 
1 

  

79 

Fio de amarrilho 0,10 - Fio com 
secção transversal redonda 010” = 
0,25mm em rolo para amarrilho em 
CrNi (Cromo Níquel).  
Próprio para o uso em amarrações 
conjugadas e demais fixações 
dentárias. 
Apresentação: embalagem com 01 
rolo de 50g. 
Validade descrita na embalagem. 

Rolo de 50g 1 

  

80 

Fio retrator não impregnado #000 
tipo Ultrapack feito de 100% algodão 
entrelaçado em milhares de laços 
minúsculos que formam longas 
cadeias entrelaçadas. A concepção 
ímpar do fio oferece vantagens 
consideráveis: as extremidades dos 
fios se desfiam, permitem um 
posicionamento fácil e permanecem 
fixados conforme desejado. Não 
impregnado, podendo ser embebido 
na substância hemostática de 
preferência. 
Utilizado para o rápido afastamento 
gengival antes de moldagens e 
também pode ser utilizado para 
levar soluções de sulfato férrico em 
regiões subgengivais para controle 
de fluido sulcular.  
Versão #000 ultrafino 

Frasco com 

244cm 
1 
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Indicado para afastamento gengival 
em dentes anteriores e técnica de 
dupla inserção. 
Apresentação: frasco contendo 
aproximadamente 244cm de fio com 
lâmina de carbono para corte, freio 
plástico que previne que o fio 
retorne para dentro do tubo depois 
de cortado, régua impressa na 
lateral para medição do fragmento a 
ser cortado, dispositivo na tampa 
para prevenção do risco de 
ferimentos durante o manuseio. 
Validade: Indeterminada 

81 

Fita de poliéster tiras transparentes 
de 0,5mm de espessura, super 
flexíveis, compostas de 100% 
poliéster. 
Uso único.  Sua reutilização pode 
causar contaminação cruzada. 
Utilizado para proteger os dentes 
adjacentes durante o preparo, 
condicionamento ácido, aplicação do 
adesivo e inserção de material na 
cavidade durante a execução de 
restaurações em resina composta e 
outros materiais odontológicos.  
Auxilia na escultura da restauração 
ao conferir a anatomia natural do 
dente e confinar sob pressão o 
material restaurador no interior da 
cavidade. 
Apresentação: embalagem com 50 
fitas cortadas de 100 x 10 x 0,5mm. 
Validade: indeterminada. 

Pacote com 

50 

unidades. 

3 

  

82 

Fórceps infantil nº1 instrumento 
cirúrgico fabricado em aço 
inoxidável, não cortante e 
autoclavável. 
Indicado para a extração de incisivos 
e caninos superiores decíduos. 
Tamanho: 14,5cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

  

83 

Fórceps infantil nº44 instrumento 
cirúrgico fabricado em aço 
inoxidável, não cortante e 
autoclavável. 
Indicado para a extração de raízes 

Unidade 1 
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superiores de ambos os lados. 
Tamanho: 17cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

84 

Fórceps infantil nº18D instrumento 
cirúrgico fabricado em aço 
inoxidável, não cortante e 
autoclavável. 
Indicado para a extração de molares 
superiores decíduos lado direito. 
Tamanho: 17cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

  

85 

Fórceps infantil nº27 instrumento 
cirúrgico fabricado em aço 
inoxidável, não cortante e 
autoclavável. 
Indicado para a extração de molares 
decíduos superiores de ambos os 
lados. 
Tamanho: 16,5cm de comprimento. 
Validade: indeterminada 

Unidade 1 

  

86 

Fosfato de zinco pó pó com 
partículas uniformes,ultrafinas, de 
cor característica conforme a 
numeração.  
Composição: Óxido de Zinco, óxido 
de magnésio, corantes CI 77288, CI 
77268, CI 77491. Os pigmentos 
variam de acordo com a cor do 
produto. 
Indicado para a fixação de 
incrustações, coroas e pontes, 
forração de cavidades e restaurações 
dentárias provisórias. 
Consistência de Prova: 1,4 g de pó 
para 0,4 ml de líquido  
Apresentação :Frascos com 28g de 
pó. Acompanha em cada frasco um 
medidor de pó.  
Validade: 5 anos. 

Frasco de 

28g 
3 

  

87 

Fosfato de zinco líquido líquido 

límpido, incolor viscoso.  
Composição: Ácido Fosfórico, 
Hidróxido de Alumínio, Óxido de 
Zinco, Água destilada. 
Indicado para a fixação de 
incrustações, coroas e pontes, 
forração de cavidades e restaurações 
dentárias provisórias. 

Frasco com 

10ml 
3 
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Consistência de Prova: 1,4 g de pó 
para 0,4 ml de líquido  
Apresentação: Frasco com 10 mL de 
líquido.  
 Validade: 5 anos. 

88 

Flúor gel neutro 200ml tipo gel 

tixotrópico, composição básica de 

fluoreto de sódio neutro, teor a 

2%. Seu pH é 6,8. Sem corantes.  

Possui uma ótima consistência 

para aplicação. 

Diminui a desmineralização do 

esmalte dentário e apresenta ação 

bacteriostática. 

Indicado para prevenção da cárie 

dentária e remineralização dental. 

Apresentação: frasco com 200ml. 

Validade: 02 anos. 

Frasco de 

200ml 
1 

  

89 

Formocresol  mistura de cresóis e 
formol. Composição: Formaldeído, 
orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etílico 
96º. Potente agente antimicrobiano 
com capacidade de neutralizar as 
toxinas presentes no canal radicular, 
ação antisséptica e mumificante.   

Indicado como agente 

antimicrobiano para tratamento 

endodôntico em dentes decíduos e 

em dentes permanentes em 

situações específicas. 

Apresentação: frasco com 10ml. 

Validade: 02 anos. 

Frasco 10ml 2 

  

90 

Limas endodônticas 1º série #15 a 40 
instrumento de aço inoxidável de 
alta qualidade fabricado por torção, 
possui secção transversal 
quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e 
cabo fabricado em material plástico, 
do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, 
resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-
cirúrgico de canais radiculares, por 
meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 

Caixa com 

6 
2 
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Apresentação: caixa sortida 
numeração 15-40 (6 unidades – 1 de 
cada numeração) 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

91 

Limas endodônticas 2º série #45 a 80 
instrumento de aço inoxidável de 
alta qualidade fabricado por torção, 
possui secção transversal 
quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e 
cabo fabricado em material plástico, 
do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, 
resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-
cirúrgico de canais radiculares, por 
meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa sortida 
numeração 45-80 (6 unidades – 1 de 
cada numeração) 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

Caixa com 

6 
2 

  

92 

Limas endodônticas pré-série #08 
instrumento de aço inoxidável de 
alta qualidade fabricado por torção, 
possui secção transversal 
quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e 
cabo fabricado em material plástico, 
do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, 
resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-
cirúrgico de canais radiculares, por 
meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa numeração 08 
(6 unidades) 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

Caixa com 

6 
3 

  

93 

Limas endodônticas pré-série #10 
instrumento de aço inoxidável de 
alta qualidade fabricado por torção, 
possui secção transversal 

Caixa com 

6 
3 
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quadrangular. Sua parte ativa tem 
16mm e conicidade (taper) .02. e 
cabo fabricado em material plástico, 
do tipo Poliamida e stops de silicone. 
Possui alto poder de corte, 
resistência e boa flexibilidade. 
Indicada para o preparo químico-
cirúrgico de canais radiculares, por 
meio de alargamento e limpeza dos 
mesmos. 
Comprimento: 21mm. 
Apresentação: caixa numeração 10 
(6 unidades) 
Autoclavável 
Validade: indeterminada 

94 

Hemostático líquido 10ml solução de 
Cloreto de Alumínio 25%, Água e 
Metilparabeno.  Não contém 
epinefrina.  
Auxilia na hemostasia e retração 
gengival, devido à presença do 
cloreto de aluminio que provoca 
uma contração da camada 
superficial da gengiva livre pela 
precipitação de proteínas tissulares 
e séricas. 
Indicado para controle das 
hemorragias menores e do fluido 
sulcular. 
Em conjunto com fio retrator, é 
indicado para promover o 
afastamento gengival. 
Tecidos acondicionados se 
restabelecem dentro de 1 hora. 
Apresentação: frasco com 10ml. 
Validade: 03 anos 

Frasco com 

10ml 
2 

  

95 

Iodofórmio 10g apresenta-se sob a 
forma de pequenos cristais amarelos 
e brilhantes que evaporam à 
temperatura ambiente e se 
volatilizam com o vapor d'água. 
Composição: Iodofórmio P.A. (99 a 
100,5%).  
É indicado como um componente 
em material obturador intracanal 
provisório e na formulação de 
algumas pastas endodônticas , no 
reparo da lesão periapical por 

Frasco de 

10g 
1 
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indução da neoformação óssea, 
favorece a visualização radiográfica 
por ser altamente radiopaco e 
promove discreta analgesia. 
 Tem como propriedades: provocar 
uma ação local sobre os tecidos, 
diminuindo a secreção e a 
exsudação; estimular a proliferação 
celular; poder antisséptico, porém 
de ação prolongada; decompor-se 
lentamente à temperatura corporal 
e ativar a fagocitose de resíduos 
irritantes aos tecidos; ser 
intensamente radiopaco. 
Apresentação: Frasco c/10g 
Validade: 02 anos. 

96 

Kit de acabamento e polimento de 
resina kit contendo pontas para 
baixa rotação de parte ativa em 
silicone de diferentes espessuras e 
haste em aço inoxidável. Cor branca: 
espessura fina.  Cor amarela: 
espessura normal. 
Indicados para acabamento e 
polimento de restaurações e facetas 
realizadas com resina composta.  
Apresentação: kit com 8 unidades, 
sendo 2 pontas no formato Torpedo 
+ 2 pontas no formato Ogival + 2 
pontas no formato Taça + 2 pontas 
no formato Lentilha acondicionadas 
em broqueiro de acrílico 
autoclavável. Cada dupla de formato 
vem com uma unidade branca 
(espessura fina) e uma unidade 
amarela (espessura normal). 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

Kit 

contendo 8 

pontas 

sortidas e 1 

broqueiro 

1 

  

97 

Lixa de acabamento e polimento 
dental média-fina com centro neutro 
(4mm x 170mm) tipo 3M São 
compostas por um abrasivo à base 
de óxido de alumínio e costado de 
poliéster que oferece granulação 
médio/fina. 
Possui duas  faces abrasivas e centro 
neutro que facilita a inserção sem 
remover o ponto de contato.  A 

Caixa com 

50 unidades 
1 
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extremidade da granulação média é 
de cor cinza e de granulação fina, cor 
branca. São flexíveis. 
Indicado para acabamento e 
polimento em superfícies proximais 
de restaurações realizadas com 
resina composta e ionômero de 
vidro. 
Iniciar o acabamento da restauração 
com a extremidade da granulação 
média da lixa (cor cinza) seguido da 
fina (cor branca); 
Uso único, devendo ser descartadas 
após cada paciente. 
Apresentação: Embalagem com 50 
unidades de 4mm x 170mm. 
Validade: indeterminada. 

98 

Lubrificante spray para caneta de 
baixa e alta rotação  óleo mineral 
não tóxico, de baixa viscosidade com 
elevado grau de pureza com 
propriedade antioxidante, 
lubrificante, ação detergente e 
bactericida. 
Indicado para lubrificar as partes 
móveis, limpar e proteger as peças 
de mão odontológicas. Suporta altas 
temperaturas (temperatura de 
esterilização) sem perder suas 
propriedades antioxidante e 
lubrificante. 
Apresentação: embalagem com 
200ml e bico aplicador para alta e 
baixa rotação. 
Na embalagem externa constam os 
dados de identificação, procedência, 
número de registro na ANVISA, lote 
e dado de validade. 

Frasco de 

200ml com 

bico 

dosador 

3 

  

99 

Material restaurador intermediário 
(pó e líquido) tipo IRM  Material à 
base de óxido de zinco e eugenol 
modificado. Composição do pó: 
óxido de zinco e resina acrílica e 
composição do líquido: eugenol e 
ácido acético glacial (0,5%). 
Biocompatível, insolúvel em meio 
bucal, alta resistência à compressão 
e à abrasão, presa rápida.  

Kit 4 
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Indicado para restaurações 
provisórias de longa espera (até 2 
anos), forramento de cavidades e 
material restaurador de dentes 
decíduos.  
Fácil manipulação e inserção na 
cavidade dental. 
Apresentação: kit contendo 1 frasco 
com 38g de INTERIM Pó +1 frasco 
com 15mL de INTERIM Líquido +1 
Dosador Laranja. 
Na embalagem externa constam os 
dados de identificação, procedência, 
número de registro na ANVISA, lote 
e dado de validade. 

100 

Adaptador de brocas de alta rotação 
para contra-ângulo mandril 
adaptador de contra-ângulo, 
fabricado em aço inoxidável. 
Permite a utilização de brocas e 
pontas diamantadas de alta rotação 
(FG) em contra-ângulo (CA). 
Validade: indeterminada  

Unidade 2 

  

101 

Matriz inox 5mm  Confeccionada de 
aço inoxidável maleável, com uma 
superfície uniforme. De fácil 
aplicação e remoção sem danificar a 
restauração. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente 
para não se descolar durante a 
condensação do material 
restaurador. 
Indicada para restaurações e 
reconstrução de dentes posteriores 
substituindo a parede ausente do 
dente bem como proteção dos 
dentes adjacentes durante a 
execução do preparo cavitário, 
condicionamento ácido e aplicação 
de materiais. 
Apresentação: embalagem contendo 
1 rolo de 0,05mm de espessura, 
5mm de largura e 500mm de 
comprimento. Podendo ser 
fracionada no tamanho necessário. 
Uso único. Descartar após o uso. 
Validade: Indeterminada. 

Rolo de 

0,05x5x500

mm 

6 

  

102 Matriz inox 7mm  Confeccionada de Rolo de 4   
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aço inoxidável maleável, com uma 
superfície uniforme. De fácil 
aplicação e remoção sem danificar a 
restauração. Promove o contorno 
proximal, sendo rígida o suficiente 
para não se descolar durante a 
condensação do material 
restaurador. 
Indicada para restaurações e 
reconstrução de dentes posteriores 
substituindo a parede ausente do 
dente bem como proteção dos 
dentes adjacentes durante a 
execução do preparo cavitário, 
condicionamento ácido e aplicação 
de materiais. 
Apresentação: embalagem contendo 
1 rolo de 0,05mm de espessura, 
7mm de largura e 500mm de 
comprimento. Podendo ser 
fracionada no tamanho necessário. 
Uso único. Descartar após o uso. 
Validade: Indeterminada. 

0,05x7x500

mm 

103 

Óculos de proteção Constituídos de 
um arco de material plástico preto e 
um visor de policarbonato incolor. O 
arco possui borda superior com 
meia-proteção na parte frontal e 
proteção nas bordas. O visor incolor 
filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. 
VLT (Índice da transmissão de Luz 
Visível) 90%, com tratamento Anti-
Risco. 
Possui apoio nasal e proteção lateral 
injetada do mesmo material. 
As hastes são confeccionadas do 
mesmo material do arco e são 
compostas de duas peças com 
sistema de ajuste em três ou quatro 
posições. 
Indicado para proteção dos olhos do 
usuário contra impactos de 
particulas volantes multidirecionais e 
luminosidade intensa. 
Apresentação: embalagem com 1 
unidade de óculos de proteção com 
lente transparente. 
Validade: indeterminada 

Unidade 2 
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104 

Òxido de zinco pó 50g pó amorfo, 
branco a amarelado, inodoro, 
insípido e insolúvel em água.  
Utilizado geralmente associado ao 
Eugenol, que em proporção 
adequada forma uma pasta ideal 
para o uso pretendido. Efeito 
isolante, possui contração mínima, 
ótimo vedamento marginal e efeito 
anódino. 
Usado como agente de restauração 
provisória; agente de forramento de 
cavidade; agente para cimentação 
provisória ou permanente; agente 
para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. 
Composição: Óxido de zinco puro (99 
a 100,5%). 
Apresentação: embalagem com 50g. 
Validade: 5 anos. 

Embalagem 

contendo 

50g 

1 

  

105 

Papel carbono para articulação dupla 
face- tipo Contato papel carbono 
dupla face, nas cores azul e 
vermelho  Composição: Papéis 
especiais, ceras vegetais, pigmentos, 
óleos vegetais, parafina e vaselina. 
Permite dupla checagem da oclusão. 
Resistente à tração e à umidade. 
Recoberto por fina camada de 
parafina. 
Indicado para o registro de áreas de 
contato entre dentes antagonistas, 
permitindo o correto ajuste oclusal 
de superfícies dentárias e 
restaurações bem como auxiliar na 
correta montagem de dentes 
artificiais em próteses.  
Permite registros simultâneos das 
arcadas superior e inferior. 
Apresentação: pacote com 12 tiras 
de papel carbono para articulação 
medindo 110mm de comprimento, 
25mm de largura e 100 micras de 
espessura. 
Uso único. Descartar após o uso. 
Validade: indeterminada. 

Pacote com 

12 tiras 
10 

  

106 
Paramonoclorofenol canforado 20ml 
É um líquido incolor ou amarelo 

Embalagem 

com 20ml 
2 
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claro com aroma característico de 
cânfora. Volátil.  
Composição: Clorofenol, Cânfora, 
Álcool Etílico 96º e Água Deionizada. 

Possui propriedades antissépticas do 
fenol e do cloro e apresenta um 
amplo espectro antibacteriano, 
sendo eficaz também contra fungos. 
 A cânfora, além de servir como 
veículo, diminui a ação irritante do 
derivado fenólico, resultando em 
uma substância de baixo poder de 
agressão aos tecidos vivos na 
concentração apresentada.   
Indicado como antisséptico e 
analgésico, sendo empregado como 
medicação intracanal (curativo de 
demora).  
Apresentação: embalagem 
com 20ml. 
Validade: 03 anos 

107 

Pasta para profilaxia dental com 
flúor pasta de polimento dental para 
uso adulto e pediátrico podendo ser 
aplicada com escova Robinson, taças 
de borracha e escovas dentais. 
Composição: Carbonato de cálcio, 
pedra pomes, glicerina, lauril sulfato 
de sódio, Flavorizante, edulcorante, 
espessante, conservante, água 
purificada e flúor (2000 ppm). 
Formulação sem óleo, com boa 
consistência e textura adequada. 
Indicada para utilização em 
procedimentos de limpeza, remoção 
de detritos, manchas, placas 
bacterianas, polimento, e como 
parte do tratamento profissional de 
profilaxia de cáries e doenças 
periodontais. 
Apresentação: Embalagem plástica 
tipo bisnaga com 90g de fácil 
manuseio (fechamento perfeito para 
evitar ressecamento). 
Validade: 3 anos. 

Embalagem 

com 90g 
3 

  

108 

Pasta universal para polimento de 
resinas pasta de polimento universal 
produzida com diamante 

Embalagem 

com 2,5g + 

3 ponteiras 

3 
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micronizado de granulação extra fina 
(2 a 4 microns) que oferece 
excelente resultado no polimento e 
brilho de porcelana, esmalte dental, 
resinas, compósitos e outros 
materiais restauradores. 
Composição: Carbomero, glicerina, 
hidróxido de sódio, pó de diamante 
e água deionizada. 
Indicação: Polimento e acabamento 
em superfícies de materiais 
resinosos utilizada em conjunto com 
discos de feltro ou discos 
aveludados. 
Apresentação: Embalagem com 2,5g 
+ 3 ponteiras aplicadoras. 
Validade: 22 meses.  

aplicadoras 

109 

Placa de vidro lisa para espatulação 
15 x 07 x 10mm  Placa Lisa média 
confeccionada em vidro polido, 
formato retangular, com cantos 
arredondados. 
Utilizada para manipulação de 
cimentos e pastas. 
Autoclavável. 
Apresentação: placa de vidro polida 
nas dimensões 15cm x 07cm x 
10mm. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

  

110 

Porta Agulha Mathieu 14cm  
Instrumento cirúrgico articulado, 
não cortante. Produzido em aço 
inoxidável. Autoclavável. 
Utilizado para fixação da agulha 
durante a sutura e para colocação e 
retirada de borrachinha em 
ortodontia, entre outras funções. 
Apresentação: Embalagem plástica 
individual, constando os dados de 
identificação, procedência e 
rastreabilidade. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 1 

  

111 

Protetor facial odontológico DX 500 
equipamento de proteção individual 
extremamente seguro que evita o 
contato com gotículas, salivas e 
fluídos que possam atingir o rosto, o 
nariz, a boca e os olhos. 

Kit com 1 

testeira e 

dois visores 

(1 menor e 

1 maior) 

6 
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Não embaça. Oferece melhor visão. 
Sem distorção e sem manchas. 
Refil economicamente viável. Mais 
conforto: super leve (27g) 
Proteção contra raios UV. Melhor 
ajuste com óculos. Altamente 
resistente. 
Apresentação: Kit com 1 testeira e 2 
visores em policarbonato 
Sendo: Testeira de ABS injetado. 
            Visores de filme de 
policarbonato 0,38mm Cristal. 
            Tamanho visor menor: 180 x 
135 x 45 mm; 
            Tamanho visor maior: 340 x 
160 x 178 mm. 
            Película protetora em ambos 
os lados. 
O Protetor Facial é enviado 
desmontado, é necessário realizar a 
montagem dos visores, conforme 
manual que acompanha o produto. 
Antes de realizar a montagem do 
visor, as películas protetoras 
deverão ser retiradas. 
Validade: indeterminada 

112 

Resina composta Natural Shade cor 
CL restaurador microhíbrido, 
fotoativado, radiopaco e de 
excelente consistência.  
Composição: Bisfenol A 
Diglicidilmetacrilato (Bis-GMA) 
Trietileneglicol dimetacrilato 
(TEGDMA), Uretano dimatacrilato 
(UDMA), Bisfenol Glicidil metacrilato 
(Bis-EMA), Borosilicato de alumínio, 
Sílica, Canforoquinona, 
Hidroxitolueno butilado (BHT) e 
Pigmentos. 
Indicado para as restaurações de 
classe I, II, III, IV e V; restaurações 
em facetas diretas, fechamento de 
diastemas, confecção de núcleo, 
colagem de fragmento de dentes e 
esplintagem periodontal com fibras. 
Apresentação: embalagem contendo 
1 seringa com 4g. 
Validade: 03 anos. 

Embalagem 

com 1 

seringa de 

4g 

4 
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113 

Resina fotopolimerizável flow tipo 
Opallis cor A1 resina composta 
microhíbrida de viscosidade média 
utilizada para restaurações de 
preparos pouco invasivos, selante de 
fóssulas e fissuras, base/forramento 
sob restaurações diretas, preparo 
em túnel, forramento radiopaco de 
cavidades, reparos de defeitos de 
esmalte e restauração em dente 
decíduo, reparo em resina 
composta, colagem de fragmentos 
dentários, restaurações Classe I, III e 
V e lesões cervicais não cariosas. 
Polimeriza com luz azul na faixa de 
comprimento de onda entre 400 e 
500nm. 
Composição: monômeros 
metacrílicos (BisGMA, TEGDMA, 
BisEMA), canforquinona, co-
iniciadores, conservantes, 
pigmentos, partículas de Bário – 
Alumínio- Silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxido de silício, 
totalizando 72% da carga em peso. 
Apresentação: Seringa contendo 2g 
na cor A1 e 5 ponteiras. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 

2g com 5 

ponteiras 

4 

  

114 

Resina fotopolimerizável flow tipo 
Opallis cor A2 resina composta 
microhíbrida de viscosidade média 
utilizada para restaurações de 
preparos pouco invasivos, selante de 
fóssulas e fissuras, base/forramento 
sob restaurações diretas, preparo 
em túnel, forramento radiopaco de 
cavidades, reparos de defeitos de 
esmalte e restauração em dente 
decíduo, reparo em resina 
composta, colagem de fragmentos 
dentários, restaurações Classe I, III e 
V e lesões cervicais não cariosas. 
Polimeriza com luz azul na faixa de 
comprimento de onda entre 400 e 
500nm. 
Composição: monômeros 
metacrílicos (BisGMA, TEGDMA, 
BisEMA), canforquinona, co-

Seringa de 

2g com 5 

ponteiras 

4 
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iniciadores, conservantes, 
pigmentos, partículas de Bário – 
Alumínio- Silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxido de silício, 
totalizando 72% da carga em peso. 
Apresentação: Seringa contendo 2g 
na cor A2 e 5 ponteiras. 
Validade: 3 anos. 

115 

Resina fotopolimerizável flow tipo 
Opallis cor OA3 Opaco resina 
composta microhíbrida de 
viscosidade média utilizada para 
restaurações de preparos pouco 
invasivos, selante de fóssulas e 
fissuras, base/forramento sob 
restaurações diretas, preparo em 
túnel, forramento radiopaco de 
cavidades, reparos de defeitos de 
esmalte e restauração em dente 
decíduo, reparo em resina 
composta, colagem de fragmentos 
dentários, restaurações Classe I, III e 
V e lesões cervicais não cariosas. 
Polimeriza com luz azul na faixa de 
comprimento de onda entre 400 e 
500nm. 
Composição: monômeros 
metacrílicos (BisGMA, TEGDMA, 
BisEMA), canforquinona, co-
iniciadores, conservantes, 
pigmentos, partículas de Bário – 
Alumínio- Silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxido de silício, 
totalizando 72% da carga em peso. 
Apresentação: Seringa contendo 2g 
na cor OA3 e 5 ponteiras. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 

2g com 5 

ponteiras 

1 

  

116 

Resina composta fotopolimerizável 
cor P tipo Filtek Z100 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 

Seringa 

com 4g 
2 
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de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA e 
TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 66% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,6 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor P. 
Validade: 3 anos. 

117 

Resina composta fotopolimerizável 
cor Incisal tipo Filtek Z100 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA e 
TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 66% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,6 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor Incisal. 
Validade: 3 anos. 

Seringa 

com 4g 
1 
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cor UD tipo Filtek Z100 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA e 
TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 66% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,6 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor UD. 
Validade: 3 anos. 

com 4g 

119 

Resina composta fotopolimerizável 
para dentes posteriores corA3 tipo 
P60 resina composta microhíbrida 
tipo pasta com ótima resistência ao 
desgaste e excelente acomodação 
do material na cavidade devido à sua 
consistência. 
 Indicada para restaurações diretas e 
indiretas em dentes posteriores 
(classe I e II), confecção de núcleo de 
preenchimento, ancoragem de 
dentes com mobilidade 
(esplintagem) e restaurações 
indiretas tipo inlays e onlays. 
Composição: 
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, 
Bis-EMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
83% em peso e 61% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 

Seringa de 

4g.  
2 
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0,6 micrômetros. 
Baixa contração de polimerização. 
elevadas propriedades mecânicas 
Facilita a reconstrução do ponto de 
contato em restaurações Classe II.  
Polimerização de 20 segundos. 
Apresentação: caixa com 1 seringa 
com 4g na cor A3. 
Validade: 3 anos 

120 

Resina composta fotopolimerizável 
para dentes posteriores corB2 tipo 
P60 resina composta microhíbrida 
tipo pasta com ótima resistência ao 
desgaste e excelente acomodação 
do material na cavidade devido à sua 
consistência. 
 Indicada para restaurações diretas e 
indiretas em dentes posteriores 
(classe I e II), confecção de núcleo de 
preenchimento, ancoragem de 
dentes com mobilidade 
(esplintagem) e restaurações 
indiretas tipo inlays e onlays. 
Composição: 
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, 
Bis-EMA e TEGDMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
83% em peso e 61% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,6 micrômetros. 
Baixa contração de polimerização. 
elevadas propriedades mecânicas 
Facilita a reconstrução do ponto de 
contato em restaurações Classe II.  
Polimerização de 20 segundos. 
Apresentação: caixa com 1 seringa 
com 4g na cor B2. 
Validade: 3 anos 

Seringa de 

4g 

 

2 

  

121 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor A1 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 

Seringa de 

4g 
2 
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fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor A1. 
Validade: 3 anos. 

122 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor A2 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor A2. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 

4g 
2 
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123 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor A3 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor A3. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 

4g 
3 

  

124 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor A3,5 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 

Seringa de 

4g 
2 
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Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor A3,5. 
Validade: 3 anos. 

125 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor B1 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor B1. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 

4g 
3 

  

126 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor B2 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 

Seringa de 

4g 
3 
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indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor B2. 
Validade: 3 anos. 

127 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor OA2 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor OA2. 

Seringa de 

4g 
3 
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Validade: 3 anos. 

128 

Resina composta fotopolimerizável 
tipo Filtek Z250 cor OA3 resina 
composta microhíbrida tipo pasta 
com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. 
Indicada para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais, restaurações 
indiretas (inlays, onlays e facetas), 
fechamento de diastemas, confecção 
de núcleos de preenchimento, 
esplintagem de dentes com 
mobilidade e moldagens de 
transferência (copings e 
transferentes de implantes). 
Composição:  
Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA e 
Bis-EMA. 
Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 
84,5% em peso e 60% em volume. O 
tamanho médio das partículas é de 
0,01 e 3,5 micrometros.  
Alta radiopacidade, maior 
fluorescência. 
Polimerização de 40 segundos. 
Apresentação: Caixa com 1 seringa 
com 4g na cor OA3. 
Validade: 3 anos. 

Seringa de 

4g 
3 

  

129 

Rolos dentais de algodão de formato 
cilíndrico, cor branca, produzidos 
com fibras naturais, levemente 
engomados por intermédio de 
tratamento especial para evitar 
fiapos e grande poder de absorção e 
maciez. 
Indicado para afastamento da 
bochecha e dentes e na absorção de 
líquidos nas intervenções 
odontológicas. 
 Composição: 100% puro algodão 
hidrófilo. 
Apresentação: Embalagem com 100 
unidades. 
Pode ser esterilizado em gás (óxido 
de etileno) ou em raio gama. 
Validade: 3 anos.  

Embalagem 

com 100 

unidades 

160 
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130 

Sabão líquido em gel para mãos a 2% 
clorexidina Antisséptico tópico 
utilizado para fazer a limpeza da pele 
do paciente ou das mãos do 
profissional antes de procedimentos 
invasivos como cirurgias. Solução 
com tensoativos a 2% de gliconato 
de clorexidina para assepsia.  
Uso externo. Uso adulto e 
pediátrico.  
Composição: Gliconato de 
clorexidina 2%. 
Excipientes: Álcool etílico, glicerina, 
amina oxida, hidroxietilcelulose, 
essência, corante e água purificada. 
Apresentação: embalagem contendo 
1 litro. 
Validade: 3 anos. 

Embalagem 

de 1 litro. 
2 

  

131 

Saca brocas universal alta rotação 
Saca Brocas Universal indicado para 
inserir e remover brocas das 
turbinas/canetas de Alta Rotação. 
Corpo plástico com haste para 
auxiliar na remoção da broca das 
turbinas e encaixe de metal para 
evitar a quebra ou envergadura da 
roca durante a sua inserção. 
Cor azul. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

  

132 

Selante de fóssulas e fissuras 
fotopolimerizável tipo FluroShield 
resina fluída de 50% em peso de 
cargas inorgânicas que,  além da 
barreira mecânica formada pela 
resina, também libera flúor para as 
estruturas dentárias, reduzindo os 
índices de desmineralização do 
esmalte dental. 
Indicado como selante de fissuras da 
face de dentes posteriores que 
apresentam anatomia complexa, em 
pacientes com alta atividade 
cariogênica e em dentes recém 
erupcionados. 
Composição: Monômero NCO, Nupol 
BisGMA, TEGDMA, Penta, N-metil 
Dietolamina, BHT, Metacrilato de 

Seringa de 2g 
com 3 
pontas 
aplicadoras 

12 
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2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, 
Bário Silanizado, Fluoreto de 
Sódio,CabosilTS 720 e Titanox 3328. 
Fotopolimerização com 20 segundos. 
Apresentação: seringa contendo 2g 
na cor matizado e 03 pontas 
aplicadoras descartáveis. 
 Validade: 18 meses. 

133 

Solução bucal a base de clorexidina a 
0,12%  Enxaguatório Bucal sem 
álcool que contém Digliconato de 
Clorexidina a 0,12%, que atua como 
antisséptico altamente eficaz no 
controle da placa bacteriana e na 
prevenção das doenças gengivais. 
Ação antisséptica para os 
microrganismos gram positivos, 
gram negativos e para algumas 
leveduras.  
Composição: Digluconato de 
Clorexidina, Glicerina, PEG 400, 
Sorbitol, PEG-40, Aroma, Ciclamato 
de Sódio, CI 42090 e Água.  
Uso tópico oral. 
Apresentação: embalagem contendo 
1 litro. 
Validade: 24 meses a partir da data 
de fabricação. 

Embalagem 
de 1 litro 

5 

  

134 

Sugadores plásticos descartáveis 
Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos na cavidade bucal 
durante procedimentos 
odontológicos. 
É produzido a partir de um tubo de 
plástico de PVC transparente com 
um fio em aço especial na parte 
interna para auxiliar no ajuste da 
posição durante a utilização e possui 
uma ponteira vazada para melhor 
sucção em PVC macio. Tubo e 
ponteira atóxicos. 
Uso único. Descartável. 
Apresentação: embalagem com 40 
unidades. 
Validade: indeterminado. 

Embalagem 
com 40 
unidades. 
 

60 

  

135 
Tiras de lixa de aço 4mm Tiras em 
aço inox, flexíveis, utilizadas para 
acabamento e polimento das faces 

Embalagem 
com 12 tiras. 

6 
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interproximais das restaurações em 
resinas compostas, acrílicos, 
ionômeros de cimento de vidro e 
amálgamas. 
Composição: aço inoxidável, óxido 
de alumínio. 
Os grãos de óxido de alumínio são 
fixados a uma tira de inox pelo 
processo de eletrodeposição 
formando uma camada regular de 
abrasivos de granulação média em 
um dos lados. 
Uso único. Descartável. 
Apresentação: Embalagem com 12 
tiras de 4mm de largura, 13mm de 
comprimento e 0,10mm de 
espessura. 
Validade: indeterminada. 

136 

Tricresol formalina material para 
desinfecção dos canais radiculares. É 
um antisséptico, desinfetante para 
canais radiculares, que alia as 
propriedades do Formaldeído com 
orto-Cresol. Possui potente ação 
bactericida. 
Indicado como curativo de demora 
em casos de necrose pulpar. 
Composição: Formaldeído, orto-
Cresol, Álcool Etílico 96º e Água 
Deionizada. 
Apresentação: Embalagem com 
10ml. 
Validade: 3 anos. 

Embalagem 
com 10ml. 

2 

  

137 

Vaselina sólida 90g material pastoso, 
transparente, inodor e insípido.  Tem 
efeito emoliente, umectante e 
melhora a elasticidade. Na 
odontologia é utilizado também 
como isolante. 
Composição: Vaselina pura 
(petrolato). 
Uso tópico. 
Apresentação: pomada em pote com 
90g. 
Validade: 36 meses. 

Pote com 
90g 

1 

  

138 
Verniz com flúor é um verniz com 
flúor contendo 5% de fluoreto de 
sódio (equivalente a 2,26% de flúor) 

Kit   2 
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em uma base adesiva de resinas 
naturais. Aplicação tópica 
permitindo um contato prolongado 
do flúor com o esmalte dental, 
permanecendo nas regiões dentárias 
onde é necessário o efeito 
preventivo. 
Indicação: Fluoretação do esmalte 
dentário e profilaxia da cárie dental; 
tratamento dessensibilizante de 
colos dentinários; para uso nas 
superfícies dentárias descalcificadas 
e fissuras descoloradas e como 
método preventivo da cárie em 
dentes com aparelhos ortodôntico. 
Composição: Fluorniz: Fluoreto de 
Sódio 5,00g% 
Excipientes: colofônia, etilcelulose, 
bálsamo de tolú, cera de abelha, 
toluenosulfonamida, vanilina, 
sacarina, álcool absoluto.  
Solvente: Álcool Etílico  
Apresentação: kit contendo 1 frasco 
de verniz com 10ml + 1 frasco de 
solvente com 10ml. 
Validade: 2 anos. 

139 

Arco inox Young para isolamento 
absoluto produzido em aço 
inoxidável, em formato de U, com 
garras de fixação nas laterais para 
manter o dique de borracha 
posicionado corretamente. 
Permite a fixação do lençol de 
borracha durante o isolamento 
absoluto, para execução do 
tratamento de canal e restaurações. 
Autoclavável. 
Apresentação: embalagem com uma 
unidade nas dimensões 10cm x 
10,7cm x 12cm (C x L x A). 
Validade: indeterminada. 

Unidade 6 

  

140 

Broca ponta diamantada cônica 

3195 broca cônica tipo chama de 

alta rotação que possui haste em 

aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Unidade 2 
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Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Granulação fina. Indicada 

romper o ponto de contato 

proximal em preparos cavitários 

intra e extra-coronários e 

confeccionar o bisel da caixa 

proximal de cavidades e de 

materiais restauradores.  

Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

141 

Broca ponta diamantada cônica 

3203 broca cônica tipo chama de 

vela delicada de alta rotação que 

possui haste em aço inoxidável e 

parte ativa formada por 

granulação de diamantes naturais 

e sintéticos fixados por processo 

galvânico. Comprimento: 19mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama. Granulação fina. Indicada 

para redução rápida de camadas 

espessas de estrutura dentária. 

Desbaste em grandes superfícies, 

materiais de procedimento e 

gesso. Sua extremidade com 

formato de chama de vela 

delicado permite toas as manobras 

sobre faces livres ou proximais, 

em prótese ou dentística, na 

confecção de biséis, chanfraduras, 

sejam degraus, seja preparo 

oclusal. Também são ótimas para 

exercer uma ação desbastante 

extensiva, em 

superfície.Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

  

142 

Broca ponta diamantada cônica 

2082 broca cônica com 

extremidade inativa e delicada 

(desprovida de diamantação) tipo 

de alta rotação que possui haste 

em aço inoxidável e parte ativa 

formada por granulação de 

diamantes naturais e sintéticos 

fixados por processo galvânico. 

Comprimento: 19mm. 

Unidade 2 
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Embalagem esterilizada por raios 

gama. Granulação fina.  

Utilizada em operações rotineiras 

em esmalte, dentina e preparações 

cavitárias em geral. Sua 

extremidade inativa permite 

infiltrar subgengivalmente nos 

preparos profundos, em prótese.  

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

143 

Broca carbide esférica nº8 Broca 

carbide para alta rotação. 

Comprimento: 19mm; (FG) alta 

rotação. É constituída de haste de 

aço inoxidável e parte ativa 

multilaminar de carbureto de 

tungstênio sintetizado. Indicada 

para desgaste dentário. Para uso 

em alta rotação.  

 Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 5 

  

144 

Broca ponta cirúrgica 702 broca tipo 
cônica fabricada em carbureto de 
tungstênio de corte espiral fissurado 
(corte cruzado). Não tem ponto de 
soldagem proporcionando uma 
melhor concentricidade e menor 
vibração o que garante um corte 
mais eficiente e suave. 

Comprimento: 25mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para a remoção do 

esmalte, acesso à dentina cariada, 

a preparação para resina 

composta, ouro ou cerâmica, a 

formação precisa das cavidades 

cervicais e também em cirurgias. 

Autoclavável. 

Validade: indeterminada. 

Unidade 2 

  

145 

Broca ponta cirúrgica 703 broca tipo 
cônica fabricada em carbureto de 
tungstênio de corte espiral fissurado 
(corte cruzado). Não tem ponto de 
soldagem proporcionando uma 
melhor concentricidade e menor 
vibração o que garante um corte 

Unidade 2 
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mais eficiente e suave. 

Comprimento: 25mm. 

Embalagem esterilizada por raios 

gama.  

Indicada para a remoção do 

esmalte, acesso à dentina cariada, 

a preparação para resina 

composta, ouro ou cerâmica, a 

formação precisa das cavidades 

cervicais e também em cirurgias. 

Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

146 

Broca carbide transmetal Broca 
carbide transmetal cilíndrica de 
ponta arredondada corte cruzado de 
alta rotação (FG). 
Produzida em 100% carbide, foi 
desenhada, fabricada e finalizada 
para ter a mais alta resistência 
performance e durabilidade. Por não 
ter ponto de soldagem, proporciona 
uma melhor concentricidade e 
menor vibração e garante um corte 
mais eficiente e suave. 
Indicada para corte em estruturas 
metálicas, coroas protéticas, 
próteses parciais fixas, restaurações 
metálicas fundidas. 
Comprimento total: 19 mm. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 3 

  

147 

Espátula para inserção de resina nº1 
fabricado em aço inoxidável, com 
cabo oitavado e uma ponta ativa em 
cada extremidade com angulações 
diferentes. 
Comprimento: 17cm. 
Utilizado para inserção de materiais, 
facilita o acesso a diversas faces do 
dente. 
Indicada para como auxiliar para 
espatular e calcar resinas em 
procedimentos odontológicos. 
Autoclavável. 
Validade: Indeterminada. 

Unidade 5 

  

148 
Ficha para raio-x 2 furos com 100 
produzida em papel sulfite de 240g, 
sem verniz e sem laminação. 

Embalagem 
com 100 
unidades. 

2 
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Impressão nas cores 1 x 0 (preto e 
branco na frente e sem impressão 
no verso). Possui dois espaços para 
acomodar radiografias reveladas. 
Dimensões: 110 x 80mm. 
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-x. 
É indicada na rotina administrativa 
do consultório para armazenar e 
facilitar a visualização de 
radiografias. 
Apresentação: Embalagem com 100 
unidades. 
Validade: indeterminada. 

149 

Filme radiográfico periapical E-speed 
tamanho adulto filme analógico para 
aplicações radiográficas compatível 
com os métodos de processamento 
automático e manual. Tem 
velocidade E – intermediária, de 
curto tempo de exposição que evita 
imagens trêmulas. 
Contraste elevado e densidade 
máxima (tons de cinza bem 
definidos). 
Plástico extramacio, resistente à 
saliva e desinfectável. 
Indicado para tomadas radiográficas 
intra-orais (filme 3x4cm) para 
exames da estrutura dentária e 
áreas adjacentes. 
Uso único, não reutilizável. 
Apresentação: Embalagem c/ 150 
unidades, tamanho 30,5mm x 
40,5mm. 
Validade: 2 anos após sua 
fabricação. 

Embalagem 
com 150 
unidades. 

2 

  

150 

Filme radiográfico periapical E-speed 
tamanho infantil filme analógico 
para aplicações radiográficas 
compatível com os métodos de 
processamento automático e 
manual. Velocidade F – de curto 
tempo de exposição que evita 
imagens trêmulas. Diminui a 
exposição a radiação: em 20% em 
relação ao filme de velocidade E e 
em 60% em relação aos filmes de 

Embalagem 
com 100 
unidades. 

2 
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velocidade D. 
Contraste elevado e densidade 
máxima (tons de cinza bem 
definidos). 
Plástico extramacio, resistente à 
saliva e desinfectável. 
Indicado para tomadas radiográficas 
intra-orais em criançãs para exames 
da estrutura dentária e áreas 
adjacentes. 
Uso único, não reutilizável. 
Apresentação: Embalagem c/ 100 
unidades, tamanho 22mm x 35mm. 
Validade: 2 anos após sua 
fabricação. 

151 

Grampo para isolamento absoluto nº 
200 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para molares inferiores, 
com garras de superfície planas que 
não danificam a gengiva.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº200. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

152 

Grampo para isolamento absoluto nº 
201 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para molares superiores, 
com garras levemente 

Unidade 4 
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arredondadas. As projeções das 
garras estão de acordo com a linha 
de curvatura da gengiva, 
proporcionando melhor 
estabilidade. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº201. 
 Validade: Indeterminada. 

153 

Grampo para isolamento absoluto nº 
202 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para molares superiores 
mais volumosos.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº202. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

154 

Grampo para isolamento absoluto nº 
203 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para molares direitos. 
Recomendado para molares 
inferiores e em odontopediatria.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº203. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

155 
Grampo para isolamento absoluto nº 
204 produzido em aço inoxidável, 

Unidade 4 
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sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para molares esquerdos. 
Recomendado para molares 
inferiores e em odontopediatria.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº204. 
 Validade: Indeterminada. 

156 

Grampo para isolamento absoluto nº 
205 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para molares superiores 
mais volumosos. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº205. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

157 

Grampo para isolamento absoluto nº 
206 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para pré-molares 

Unidade 4 
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superiores e inferiores. Com 
projeções das garras, 
convenientemente ajustadas à 
curvatura da linha da gengiva, 
proporcionando melhor 
estabilidade.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº206. 
 Validade: Indeterminada. 

158 

Grampo para isolamento absoluto nº 
207 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para pré-molares 
superiores e inferiores. Semelhante 
ao Nº 206, com garras menores que 
evitam o traumatismo gengival.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº207. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 1 

  

159 

Grampo para isolamento absoluto nº 
208 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para pré-molares 
superiores e inferiores. De garras 
largas e planas que se adaptam a 
pré-molares maiores.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 

Unidade 1 
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unidade nº208. 
 Validade: Indeterminada. 

160 

Grampo para isolamento absoluto nº 
209 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para pequenos pré-
molares inferiores. De garras planas 
e pequenas.   
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº209. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

161 

Grampo para isolamento absoluto nº 
210 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para bateria labial.   
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº210. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

162 

Grampo para isolamento absoluto nº 
211 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 

Unidade 4 
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tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para dentes anteriores e 
pré-molares. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº211. 
 Validade: Indeterminada. 

163 

Grampo para isolamento absoluto nº 
212 produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para caninos e incisivos 
superiores e inferiores. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº212. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

164 

Grampo para isolamento absoluto nº 
W8A produzido em aço inoxidável, 
sua estrutura consta de arco, orifício, 
asa medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para dentes molares e 
pequenos molares parcialmente 
erupcionados, ou de forma irregular. 
Possui quatro pontos de contato nas 
garras. É também muito utilizado em 
molares decíduos.   
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nºW8A. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 
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165 

Grampo para isolamento absoluto nº 
26 produzido em aço inoxidável, sua 
estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para molares. Este grampo 
possui curvatura que melhora o 
afastamento e dá mais estabilidade. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº26. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

166 

Grampo para isolamento absoluto nº 
14 produzido em aço inoxidável, sua 
estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
 Indicado para molares parcialmente 
erupcionados ou de anatomia 
irregular. As garras são projetadas 
para uma segura estabilidades.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº14. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 4 

  

167 

Lençol de borracha para isolamento 
absoluto é um produto composto de 
látex extraresistente, embalado 
individualmente para maior 
proteção e higiene. 
Indicado no isolamento absoluto do 
campo operatório durante a 
execução de procedimentos 
odontológicos prevenindo a 

Embalagem 
com 26 
unidades 

1 
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possibilidade de contaminações por 
saliva ou outros fluidos da cavidade 
bucal. 
Composição: látex. 
Apresentação: Embalagem contendo 
26 unidades de 13,5 x 13,5cm 
embaladas individualmente, para 
maior segurança e higiene. 
Aromatizado. 
Uso único. Descartável. 
Validade: 3 anos (Quando estocado 
em local fresco, arejado e longe do 
contato direto com a luz). 

168 

Lima endodôntica k 1º série 
Instrumento de aço inoxidável de 
alta qualidade fabricado por torção 
empregado para preparo químico-
cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. 
Indicada para dar formato, limpar a 
raiz do canal antes da obturação do 
mesmo. 
Apresentação: Embalagem com 6 
unidades sortidas nº 15 a 40. 
Comprimento: 25mm * Sua parte 
ativa tem 16mm e conicidade (taper) 
.02. 
Possui alto poder de corte, 
resistência e boa flexibilidade. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Embalagem 
com 6 
unidades 

1 

  

169 

Periótomo duplo simples 
Instrumento  não articulado cortante 
duplo, produzido em aço inox. 
Utilizado para o descolamento de 
tecidos. 
Tem a função de luxar o dente pelo 
rompimento das fibras do ligamento 
periodontal. Permite uma exodontia 
atraumática com preservação das 
paredes ósseas do alvéolo.  
Comprimento – 170 mm 
Espessura do cabo – 8 mm 
Largura das pontas ativas – 2 mm 
Espessura das pontas ativas – 1 mm 
Comprimento das pontas ativas – 20 

Unidade 2 
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mm 
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada 

170 

Pinça porta grampo tipo Palmer  
instrumento fabricado em aço 
inoxidável, não cortante e 
articulado. Possui uma trava.  
Utilizada para a abertura e 
posicionamento de grampos no 
processo de fixação do lençol de 
borracha para isolamento absoluto e 
sua inserção ao dente. 
Apresentação: embalagem com 1 
unidade. 
Tamanho: 17cm. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade 5 

  

171 

Ponteira para ultrassom compatível 
com modelo Ortus Bioscaler 
produzida em aço inoxidável, com 
acabamento externo polido, rosca 
interna compatível apenas com 
aparelhos elétricos. É um inserto de 
secção retangular em sua 
extremidade, com espessura e 
largura reduzida e curvatura 
acentuada de curto alcance.   
Indicada para remoção do cálculo 
supra e subgengival nos elementos 
posteriores e anteriores.   
Apresentação: Embalagem contendo 
1 Inserto G4.  
Medida: 10,1 x 17,5cm. 
Autoclavável. 
Validade: indeterminada. 

Unidade  

  

172 

Solução de hipoclorito de sódio a 
2,5% substância química auxiliar de 
uso endodôntico na fase de preparo 
do canal radicular, promove a 
limpeza e desinfecção dos canais 
radiculares.  
Composição: hipoclorito de sódio a 
2,5%. 
Indicada para a instrumentação e 
irrigação de canais radiculares, 
atuando como desinfetante. 

Frasco de 1 
litro 

2 
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Altamente bactericida. 
Apresentação: frasco com 1 litro. 
Validade: 2 anos. 

173 

Solução reveladora de raio-x 
Revelador radiográfico odontológico 
-produto destinado a revelação da 
imagem do exame na película de 
filme. 
Composição: água, hidroquinona, 
mentol, modificador de tensão de 
superfície, estabilizante, redutor de 
pH. 
Produto pronto para uso, não é 
necessário diluir.  
Indicado para o processamento 
manual de filmes radiográficos 
dentais intra-orais. 
Apresentação: Frascos com 475 ml. 
Validade: 02 anos enquanto fechado 
e armazenado corretamente, após 
abrir a embalagem deve ser utilizado 
em 15 dias. 

Frasco com 
475ml 

5 

  

174 

Solução fixadora de raio-x Fixador 
radiográfico odontológico -produto 
destinado a fixação da imagem do 
exame na película de filme. 
Composição: bissulfito de sódio, 
água, ácido, conservantes, 
estabilizantes e redutor de pH. 
Produto pronto para uso, não é 
necessário diluir.  
Indicado para o processamento 
manual de filmes radiográficos 
dentais intra-orais. 
Apresentação: Frasco com 475 ml. 
Validade: 02 anos enquanto fechado 
e armazenado corretamente, após 
abrir a embalagem deve ser utilizado 
em 15 dias. 

Frasco com 
475ml 

5 

  

175 

Sugador cirúrgico descartável  
Sugador utilizado em cirurgias intra-
orais para sucção de sangue e 
demais fluidos. 
Composição: PVC atóxico (não 
contém Ftalatos), polietileno e 
pigmento. 
Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido com 

Caixa com 40 
unidades 

6 
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diâmetro de 5mm e ponteiras e 
porta-filtro confeccionados em 
polietileno de alta densidade com 
diâmetro das ponteiras de 2,5mm e 
3,0mm. 
Embalado individualmente, estéril 
(através de Óxido de Etileno) e 
atóxico. 
Perfeito encaixe na mangueira; saída 
de ar para sucção constante. 
 Uso único. Descartável. 
Apresentação: Embalagem com 40 
unidades e 80 ponteiras, sendo 40 
unidades de 2,5mm e 40 unidades 
de 3,0mm. 
Validade: 02 anos a contar da data 
de esterilização em embalagem 
original e não violada.  

176 

Sugador endodôntico em inox 
Conjunto de aspiração endodôntico 
contendo 1 cânula + 3 agulhas com 
bisel fabricado em aço inoxidável. 
Tamanho da cânula permite perfeita 
empunhadura -100 mm x Ø 3,30 mm 
(interno) x Ø 6,35 mm (externo). 
Três tamanhos de agulhas - Agulha 
4010: 32,4 mm x Ø 1 mm; agulha 
4015: 32 mm x Ø 1,5 mm e agulha 
5020: 40,9 mm x Ø 2 mm.   
Autoclavável. 
Indicado para aspiração de 
conteúdos no interior da cavidade 
pulpar e canais radiculares. 
Apresentação: Conjunto ( kit) com 
três agulhas e uma cânula. 
Validade indeterminada. 

Kit 1 

  

177 

Grampo para isolamento absoluto nº 
0 produzido em aço inoxidável, sua 
estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 

Unidade 3 
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Indicado para pequenos pré-
molares. Possuem curvaturas mais 
altas para melhor visualização. 
Também são usados em 
odontopediatria. 
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº0. 
 Validade: Indeterminada. 

178 

Grampo para isolamento absoluto nº 
00 produzido em aço inoxidável, sua 
estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para pequenos pré-
molares. Possuem curvaturas mais 
altas para melhor visualização. 
Também são usados em 
odontopediatria.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 
unidade nº00. 
 Validade: Indeterminada. 

Unidade 3 

  

179 

Grampo para isolamento absoluto nº 
14 produzido em aço inoxidável, sua 
estrutura consta de arco, orifício, asa 
medial, asa lateral e lâmina de 
ancoragem. É utilizado para 
estabilizar o lençol de borracha no 
dente durante o procedimento de 
isolamento absoluto. 
 Altamente resistente à oxidação. 
Resistente a quebra.  Mantém seu 
tamanho e formato durante sua 
utilização. 
Indicado para molares parcialmente 
erupcionados ou de anatomia 
irregular. As garras são projetadas 
para uma segura estabilidade.  
Autoclavável.  
Apresentação: Embalagem com 1 

Unidade 3 
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unidade nº14. 
 Validade: Indeterminada. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

2.1. Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, os seguintes 

documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato 

declara conhecê-los e aceitá-los: atos convocatórios, edital de licitação, proposta 

apresentada, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie. 

2.2. Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, especificações, 

prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR CONTRATUAL 

 

3.1. O valor global de acordo com os preços unitários constantes da proposta da 

contratada para fornecimento do objeto licitado é de R$ ______(_______) daqui por 

diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 

3.1.1. O VALOR CONTRATUAL foi obtido diante dos itens vencidos pela 

contratada, quais sejam: _________________________________ 

3.2. O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá a conta dos 

recursos da seguinte das seguintes dotações orçamentárias: 

2.10.02.10.301.009.2.0066.3.3.90.30 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PAGAMENTO 

 

4.1.- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da 

data da liberação da nota fiscal pelo setor competente. 
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4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pela Prefeitura Municipal de Goianá. 

4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do País, em meio 

eletrônico. 

4.4.1. Juntamente com a nota fiscal, a contratada deverá apresentar o certificado de 

regularidade do FGTS e CNDT e Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União  

4.5. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

4.6. O ISSQN, se devido, será recolhido, na forma do Código Tributário vigente, caso não 

haja comprovação do recolhimento junto ao Município sede da contratada.  

4.7. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendentes de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe forem impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS PENALIDADES 

 

5.1.As penalidades referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital. 
 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 
 

6.1. Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada 

administrativamente, com aviso de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias recolher à tesouraria desta, a importância correspondente, 

sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 
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6.1.1. Compete à CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a 

aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA. 

6.1.2. Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio 

recolhimento de multa, sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada a 

justificativa exposta; a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-

la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela 

CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1- As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Edital. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
 

8.1. A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a 

nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia e por escrito, da 

CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 

9.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando em caráter 

irrecorrível a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação 

ao presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA 

DA VIGÊNCIA E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

10.1. O contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2020 contados a partir da data de 
sua assinatura e o fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade apresentada 
pelo CONTRATANTE, podendo haver redução ou aumento nos termos do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93. 

10.2. Os pedidos de fornecimentos dos produtos serão efetuados de acordo com a 
necessidade do MUNICÍPIO, não gerando nenhum direito para a contratada em função de 
não ser efetuada a integralidade da aquisição durante e execução do prazo contratual. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA RESCISÃO 

11.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA 
caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

a) quando for decretada sua falência; 

b) quando do requerimento de sua concordata; 

c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida; 

d) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este contrato sem a 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 

e) quando houver atraso no fornecimento pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
sem justificativas fundamentas e aceitas pelo CONTRATANTE. 

 

11.1.1. A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima 
relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação das 
demais providências legais cabíveis, previstas no respectivo edital e anexo, na Lei nº 
8.666/93 e suas alterações subseqüentes e ainda no Código Civil Brasileiro. 

 

11.1.2. A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusula 
expressa, poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos relativos 
ao mesmo. 

 

11.1.3. Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, 
a CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os 
fins e efeitos, a entregar o objeto deste contrato inteiramente e incondicionalmente, como 
ora o faz para todos os fins e efeitos, a entregar o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 
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CLÀUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 
legislação em vigor.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DAS ALTERAÇÕES 

 

13.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente serão 
efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão o presente contrato para todos os fins e 
efeitos de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

 

14.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato, para nada 
mais reclamar, em tempo algum. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DO FORO 

15.1. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo comprimento deste contrato, 
perante o foro da Comarca de Rio Novo/MG, não obstante qualquer mudança de domicílio 
da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com 
plenos poderes para receber notificação, inicial, intimação e outros atos em direito 
permitidos. 

Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final 
arroladas, devendo ser este registrado e distribuído às respectivas partes, com 
comunicação aos demais Órgãos/Repartições envolvidas. 
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LOCAL: Goianá DATA : 

  

CONTRATANTE CONTRATADA  

Assinatura: 

 

    Assinatura: 

Nome: Estevam de Assis Barreiros Nome:   

Cargo: Prefeito Municipal Cargo:  

Identidade: M-3.152.060  Identidade:  

CPF: 855.974.737-00 CPF:  
  

TESTEMUNHAS 

Assinatura Assinatura 

Nome:  Nome:  

CPF:  CPF:  

Identidade:  Identidade:  

 

mailto:licitagoiana@gmail.com
mailto:licitacao@goiana.mg.gov.br

