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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 A presente licitação tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para 

aquisição de forma parcelada, de INSUMOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS 

E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, destinados às ações de promoção 

à SAÚDE BUCAL da Secretaria de Saúde nas UNIDADES DE SAÚDE do 

município de Planalto – PR. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO 

 Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em 

especial o seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

 Considerando a Lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

  Considerando os termos do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 2011, que 

garante ao usuário do SUS, o acesso universal e igualitário à assistência 

terapêutica integral; 

 Considerando a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que 

trata da Politica Nacional de Atenção Básica, onde determina que a equipe 

de Saúde Bucal deverá: 

Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos da Atenção Básica, 
incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 
ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas 
de modelagem, adaptação e acompanhamento de próteses 
dentárias (elementar, total e parcial removível).  
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 Considerando que a maioria das intervenções em saúde bucal envolve 

o uso de insumos e medicamentos específicos e que este uso pode ser 

determinante para a obtenção de menor ou maior resultado para os 

pacientes atendidos nas Unidades de Saúde, é imperativo a formação de 

estoques de segurança, bem como, viabilizar o registro de preços como 

forma de garantir a manutenção das referidas demandas; 

 O Município de Planalto - Pr, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde DECIDE pela abertura de o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição 

de forma parcelada, de INSUMOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E 

EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, destinados às ações de promoção à 

SAÚDE BUCAL da Secretaria de Saúde. 

 

3.  DOS PRODUTOS  

LOTE 1 

Item 
Código 

BR 
Objeto Quant Unid 

Preço 
máximo 
unitário 

Preço 
máximo 

total 

1 438080 

Abridor boca, feito em silicone, 
autoclavável, de uso odontológico. 
Embalagem com 2 unidades: infantil/adulto. 
Com data de validade de no mínimo 5 
anos. AFASTADOR ODONTOLÓGICO, 
MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE 
BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, 
FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO 
E INFANTIL, APRESENTAÇÃO 
CONJUNTO. 

12 UN 9,70 116,40 

2 0391133 

Adesivo dental fotopolimerizável, primer e 
adesivo em um só frasco, solvente à base 
de água e álcool, partícula de carga de 
5nm, tampa flip top, com rendimento até 
280 restaurações, boa viscosidade e com 
baixa sensibilidade pós-operatória. 
Embalagem com no mínimo 5 ml ou 6g. 

60 UN 96,49 5.789,40 

3 0443788 

Agulha gengival 30 G, longa (35 mm), 
corpo em aço inox com paredes ultrafinas e 
siliconizadas, feita de metal de alta 
flexibilidade, com bisel interno e ponta 

100 CX 38,96 3.896,00 
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trifacetada, adaptável á seringa carpule. 
Esterilizadas por raio gama cobalto ou 
óxido de etileno. Atóxica, aspirogênica. 
Embalagem com no mínimo 100 unidades 
acondicionadas individualmente em 
protetor plástico estéril e descartável, com 
data de validade de no mínimo 3 anos a 
partir da data de fabricação. 

4 0442145 

Agulha gengival 30 G curta (21 mm),corpo 
em aço inox com paredes ultrafinas e 
siliconizadas, feita de metal de alta 
flexibilidade, com bisel interno e ponta 
trifacetada, adaptável á seringa carpule. 
Esterilizadas por raio gama cobalto ou 
óxido de etileno. Atóxica, aspirogênica. 
Embalagem com no mínimo 100 unidades 
acondicionadas individualmente em 
protetor plástico estéril e descartável, com 
data de validade de no mínimo 3 anos a 
partir da data de fabricação. 

120 CX 31,54 3.784,80 

5 0442142 

Agulha gengival 30G extra curta (13 
mm),corpo em aço inox com paredes 
ultrafinas e siliconizadas, feita de metal de 
alta flexibilidade, com bisel interno e ponta 
trifacetada, adaptável á seringa carpule. 
Esterilizadas por raio gama cobalto ou 
óxido de etileno. Atóxica, aspirogênica. 
Embalagem com no mínimo 100 unidades 
acondicionadas individualmente em 
protetor plástico estéril e descartável, com 
data de validade de no mínimo 3 anos a 
partir da data de fabricação. 

100 CX 17,70 1.770,00 

6 269941 
Álcool etílico hidratado teor alcoólico 70%, 
(70¨gl), apresentação líquido, 1000 ml. 

1.000 FR 4,95 4.950,00 

7 0407961 

Algodão hidrófilo em rolete alvejado 
confeccionado em fibras 100% algodão 
puro, rígido e pequeno, isento de 
impurezas, não estéril. Para o afastamento 
da bochecha em tratamento dentário. 
Embalagem: pacote de 25g com 100 
unidades, trazendo externamente os dados 
de identificação do produto, procedência, 
número de lotes, data de validade. 

1.000 UN 7,37 7.370,00 

8 0391257 

Amálgama em cápsula – alta resistência, 
sem fase gama 2. Composição: Ag 40%, 
Sn 25 % e Cu 28,7% (Alto teor de cobre). 
Porções: 02 porções. Tempo de 
cristalização: regular. Apresentação: Caixa 
com 50 cápsulas. Trazendo externamente 

50 CX 70,06 3.503,00 
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os dados de identificação do produto, 
procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro no Ministério 
da Saúde. 

9 0391257 

Amálgama em cápsula – alta resistência, 
sem fase gama 2. Composição: Ag 40%, 
Sn 25 % e Cu 28,7% (Alto teor de cobre). 
Porções: 01 porção. Tempo de 
cristalização: regular. Apresentação: Caixa 
com 50 cápsulas. Trazendo externamente 
os dados de identificação do produto, 
procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro no Ministério 
da Saúde. 

50 CX 70,06 3.503,00 

10 0272913 
Anestésico tópico a base de benzocaína 
20% gel tópico, aromatizado. Embalagem 
com 12g. 

100 UN 8,46 846,00 

11 0341174 
Antisséptico Bucal a base de Gluconato de 
Clorexidina 0,12%. Com bomba. Sem 
álcool. Frasco com 2 Litros. 

30 FR 11,72 351,60 

12 0427043 

Babador Impermeável Descartável, com 
alta capacidade de absorção. Produzido 
em papel plastificado (1 camada de papel e 
1camada de plástico). Dimensões 30x40cm 
ou 33X47 cm. Cores sortidas. Embalagem 
com no mínimo 100 unidades. 

200 UN 15,76 3.152,00 

13 0410918 

Bicarbonato de sódio para uso 
odontológico, para uso em aparelho de jato 
de bicarbonato, em pó, micro pulverizado 
associado a agentes dessecante. 
Embalado em frasco com no mínimo 100 g, 
trazendo externamente os dados de 
identificação do produto, procedência, 
número de lote, data de validade e número 
do registro no Ministério da Saúde. 

100 UN 14,40 1.440,00 

14 403202 
Broca Carbide cônica de extremidade plana 
haste longa cirúrgica para alta rotação 
haste regular picotada REF.700LXC. 

50 UN 13,56 678,17 

15 403303 
Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas. 
Fabricada em aço inoxidável REF. 9803FF. 

50 UN 25,53 1.276,33 

16 403284 
Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas. 
Fabricada em aço inoxidável REF. 9572FF. 

50  33,18 1.659,17 

17 403172 

BROCA CARBIDE N°02 (CA) - Broca baixa 
rotação contra ângulo aço CARBIDE 
esférica corte regular haste regular. 
Manufaturadas com aço inoxidável, com 
angulações das lâminas segundo os 
padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 

60 UN 4,70 282,00 
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agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.2. 

18 0403379 

BROCA CARBIDE N°02 (CA) HASTE 
LONGA (HL) - Broca baixa rotação contra 
ângulo aço CARBIDE esférica corte regular 
haste regular. Manufaturadas com aço 
inoxidável, com angulações das lâminas 
segundo os padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.2(HL). 

30  8,82 264,70 

19 0403174 

BROCA CARBIDE N°04 (CA) - Broca baixa 
rotação contra ângulo aço CARBIDE 
esférica corte regular haste regular. 
Manufaturadas com aço inoxidável, com 
angulações das lâminas segundo os 
padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.4. 

60 UN 4,00 240,00 

20 0403311 

BROCA CARBIDE N°04 (CA) HASTE 
LONGA (HL) - Broca baixa rotação contra 
ângulo aço CARBIDE esférica corte regular 
haste regular. Manufaturadas com aço 
inoxidável, com angulações das lâminas 
segundo os padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.4(HL). 

30 UN 13,57 407,10 

21 0403176 

BROCA CARBIDE N°06 (CA) - Broca baixa 
rotação contra ângulo aço CARBIDE 
esférica corte regular haste regular. 
Manufaturadas com aço inoxidável, com 
angulações das lâminas segundo os 
padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF6. 

60 UN 9,97 598,20 

22 0403382 

BROCA CARBIDE N°06 (CA) HASTE 
LONGA (HL)- Broca baixa rotação contra 
ângulo aço CARBIDE esférica corte regular 
haste regular. Manufaturadas com aço 
inoxidável, com angulações das lâminas 
segundo os padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.6 (HL). 

30 UN 12,59 377,70 

23 0403178 
BROCA CARBIDE N°08 (CA) - Broca baixa 
rotação contra ângulo aço CARBIDE 

60 UN 8,99 539,40 
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esférica corte regular haste regular. 
Manufaturadas com aço inoxidável, com 
angulações das lâminas segundo os 
padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF8. 

24 0403313 

BROCA CARBIDE N°08 (CA) HASTE 
LONGA - Broca baixa rotação contra 
ângulo aço CARBIDE esférica corte regular 
haste regular. Manufaturadas com aço 
inoxidável, com angulações das lâminas 
segundo os padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.8 (HL). 

30 UN 12,04 361,30 

25 0403289 

BROCA CARBIDE N°1/2 (CA) - Broca 
baixa rotação contra ângulo aço CARBIDE 
esférica corte regular haste regular. 
Manufaturadas com aço inoxidável, com 
angulações das lâminas segundo os 
padrões da ISO. Embaladas 
individualmente, resistentes às ações de 
agentes químicos usados em desinfecção/ 
esterilização, autoclaváveis. REF.1/2. 

30 UN 10,26 307,70 

26 0403391 
Broca carbide tronco cônica picotada para 
alta rotação, haste longa cirúrgica. REF. 
702XC. 

30 UN 14,28 428,50 

27 0403873 

Broca para odontosecção tipo Zeckria 
(Haste Longa HL) - (23 mm) - alta rotação, 
cônica, de Tungstênio, cabeça longa, fina, 
com ponta arredondada e cortante, corte 
helicoidal. Deverá ser fabricada em peça 
única (sem solda). Acondicionada em 
embalagem individual, estéril contendo lote, 
data de esterilização e validade. 

30 UN 20,03 600,90 

28 0414850 

Broca transmetal. Broca para alta rotação 
com parte ativa fabricada em Carboneto de 
Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada 
em aço inoxidável DIN 1.4197, contendo 
13% de Cromo com comprimentos entre 19 
mm e 25 mm Acondicionada em 
embalagem individual, estéril, contendo 
lote, data de esterilização e validade. 

30 UN 34,70 1.041,00 

29 425821 

Cariostático frasco com 10 ml, Contendo 
diamino de prata a 30% com pH entre 9,0 a 
10,0. Trazendo externamente os dados de 
identificação do produto, procedência, 
número de lote, data de validade e número 

20 UN 14,96 299,20 
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do registro no ministério da saúde. 

30 406250 

Cimento de Ionômero de vidro para 
Restaurações Foto ativado - Cimento de 
ionômero de vidro para Restaurações, com 
tripla presa, fotopolimerizável, radiopaco, 
com Flúor e com indicação para 
Tratamento Restaurador Atraumático. O kit 
deverá conter 01 frasco com no mínimo 5g 
de pó na cor A3, 01 frasco de líquido com 
No mínimo 2,5 ml, 01 frasco 2 ml de 
Primer, 01 frasco com no mínimo 2 ml de 
glazer, colher dosadora de Pó e bloco para 
espatulação. 

50 KIT 82,20 4.110,00 

31 404562 

Cimento forrador de Hidróxido de cálcio 
base + catalisador. Kit com no mínimo 13g 
de Base +11g de Catalisador + 1 Bloco de 
Mistura. Embalagem: Trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 

20 KIT 29,80 596,00 

32 436843 

Cimento ionômero de vidro para 
restauração - Cimento adequado a todos 
os tipos de cavidades e compatível com 
todos os materiais restauradores. Deverá 
ser radiopaco, condensável, com alto 
índice de fluoretos, tempo de presa de no 
máximo 3,5 minutos. O kit deverá conter 01 
frasco com no mínimo 12,5g de pó vítreo, 
01 frasco do líquido composto por ácidos 
orgânicos solúveis em água contendo no 
mínimo 8,5ml, colher dosadora e bloco de 
espatulação. Deverá acompanhar bloco de 
manipulação e dosador para o pó. 
INDICADO PARA USO NO TRATAMENTO 
RESTAURADOR ATRAUMÁTICO, 
discriminado em bula. 

80 KIT 158,78 12.702,00 

33 269888 

Cloridrato de Mepivacaína 2% (20 mg/ml) 
em associação c/ epinefrina (0,01 mg/ml de 
epinefrina, ou 1:100.000). Excipientes: 
metabissulfito de Potássio, edetodissódico, 
água p/ injetáveis. Acondicionadas em 
tubetes de 1,8 ml. 
Embalagem com 50 tubetes. Trazendo 
externamente os dados de identificação do 
produto, procedência, rastreabilidade, 
número de lote, data de validade e número 
do registro no Ministério da saúde. 

200 CX 68,89 13.778,00 

34 422654 
Colgadura individual Indicado para prender 
e (ou) pendurar filmes radiográficos. 

30 UN 4,35 130,50 
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Confeccionada em aço inoxidável. 

35 372452 

Conjunto higiene, uso infantil, composição 
escova dental, creme dental, fio dental, tipo 
embalagem conforme modelo da Secretaria 
de Saúde. 
Composto de Creme Dental com Flúor no 
mínimo 1100 ppm (Tubo com 30gr), escova 
dental infantil e fio dental (embalagem no 
mínimo 25 metros), na embalagem deverá 
constar data de fabricação, validade e 
número de lote. 

2000 KITS 10,07 20.140,00 

36 430905 

Curativo alveolar com própolis. 
Consistência de fibra que proporciona uma 
boa adesão à cavidade; Proporciona um 
efeito calmante sobre o tecido alveolar o 
que ajuda a aliviar a dor rapidamente. 
Embalagem com no mínimo 10g. 

24 UN 18,03 432,72 

37 348040 

Desinfetante de alto nível a base de Ácido 
Peracético 0,2%. Possui eficácia garantida 
e comprovada contra 
Trichophytonmentagrophytes, 
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonasaeruginosa, escherichia coli, 
Salmonellacholeraesuis, Candidaalbicans. 
Esporos: Clostridium sporogenes e 
Bacillussubtilis. Micobactérias: 
Mycobacterium massiliense, 
Mycobacterium bovis, Mycobacterium 
smegmatis, Mycobacterium avium e 
Mycobacterium terrae. Vírus: 
Influenza/H1N1. 
Embalagem com 1 litro. 

100 FR 75,50 7.550,00 

38 437225 

Desinfetante de superfícies, equipamentos 
e artigos semicríticos a base de 
glucoprotamina, agente antimicrobiano de 
alto poder germicida e limpeza. Compatível 
com o DS-2 – Sistema SGPU. Embalagem 
com 1 litro. 

100 FR 252,00 25.200,00 

39 431967 

Elástico Separador Azul Claro Ø 5/32 = 
4.0mm. Indicado para abertura de espaço 
interproximal. Fabricado em poliuretano; 
Pigmentação atóxica. Embalagem com no 
mínimo 100 unidades. 

10 UN 7,54 75,40 

40 280590 

Conjunto higiene, uso adulto, composição 
escova dental adulto, dentifrício c/fluor 
(90gr), tipo embalagem em bolsa plástica 
com fecho de botão ou zípper. 
Escova dental adulto – com cerdas macias, 
corte reto e pontas arredondadas. 

3.000 UN 1,84 5.520,00 
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Coloridas. Deverá atender a portaria nº 
97/SVS e Resolução nº 10/ANVS. 
Embalagem trazendo externamente os 
dados de identificação do produto, 
procedência, número de lote, data de 
validade e selo de aprovação da 
Associação Brasileira de Odontologia - 
ABO. Embalagem personalizada conforme 
Secretaria de Saúde Prefeitura de Planalto-
PR.  

41 404892 

Escova Robinson cônica para contra 
ângulo com cerdas brancas, macias, de 
nylon. Haste de metal, para profilaxia 
odontológica. 

1000 UN 2,13 2.130,00 

42 404894 

Escova Robinson tipo taça para contra 
ângulo com cerdas brancas, macias, de 
nylon. Haste de metal, para profilaxia 
odontológica. 

350 UN 1,46 511,00 

43 413311 

Espelho bucal aço inoxidável com espelho 
em primeiro plano “front surface” nº5 
encaixe universal cabo padrão 
autoclavável, embalagem individual. 

200 UN 5,48 1.096,00 

44 413310 
Espelho bucal aço inoxidável, plano nº 5 
encaixe universal cabo padrão autoclavável 
embalagem individual. 

300 UN 3,56 1.068,00 

45 425849 
Evidenciador dental para placa bacteriana 
pastilha. Blister c/ 120 unidades. 

300 UN 15,97 4.791,00 

46 

430895 
430893 
430897 
430894 
430896 
430898 

Extirpa-nervos (21 mm) – instrumento 
farpado, pré-esterilizado, indicado para 
remoção do conteúdo pulpar. Embalado em 
blister com 10 unidades de numeração 
sortida. 

30 EMB 32,96 988,90 

47 0427192 

Filme p/ radiografia infantil, embalagem 
contendo 100 un. (películas). Dimensão 
aproximada de cada película: 22 mm x 35 
mm, com sensibilidade p/ trabalho de 
tempo de exposição entre 5 a 12 segundos, 
p/ processo de revelação de 
aproximadamente 10 min. E secagem ao 
ambiente da clínica. Composição: poliéster 
com emulsão fotossensível. Embalagem: 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, nº. de lote, 
validade e nº. de reg. no Min. da saúde. 

20 CX 209,43 4.188,60 

48 0421289 

Filme radiográfico periapical adulto, 
embalagem contendo 150 un.(películas). 
Dimensão aproximada de cada película: 31 
mm x 41 mm Com sensibilidade p/ trabalho 

30 CX 117,01 3.510,30 
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de tempo de exposição entre 5 a 12 
segundos, p/ processo de revelação de 
aproximadamente 10 min. E secagem ao 
ambiente da clínica. Composição: poliéster 
com emulsão fotossensível. Embalagem: 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no ministério 
da saúde. 

49 0319428 

Fio de sutura nylon monofilamento 5-0 
preto 45 cm com agulha 3/8 círculo 
cortante 2,0cm estéril, agulha siliconizada, 
atóxico, não-pirogênico, de uso único, 
esterilizado em Raio Gama. Embalagem 
com no mínimo 24 unidades embaladas 
individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, 
sendo que a embalagem primária trata-se 
de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. 

40 UN 52,48 2.099,07 

50 0266896 

Fio dental (rolo com no mínimo 500 metros) 
- tipo regular (sem sabor), composto de 
poliamida e cera. A embalagem deverá 
conter a identificação do fornecedor, n° do 
lote, data de fabricação e data de validade. 

100 UN 10,65 1.065,00 

51 0405632 

Fixador p/ raios-X. Solução fixadora de 
radiografias, solução contendo: água, 
tiossulfato de amônio, tiocianato de 
amônio, (c/ capacidade de fixação em um 
intervalo de tempo de 1 a 10 min). 
Embalagem: Com no mínimo 500 ml, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no ministério 
da saúde. 

30 FR 12,44 373,20 

52 428101 

Flúor gel neutro (consistente), com até 
1,5% de íon flúor, c/ 200 ml e aromatizado. 
Tempo de aplicação 1 min. Embalagem: 
Com no mínimo 200 ml, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e 
número de registro no ministério da saúde. 

60 FR 4,95 297,00 

53 374821 

Formocresol formaldeído diluído em 1:5 
(fórmula de buckley): 19% de formaldeído, 
cresol a 35%, glicerina a 15% e água 
destilada. Embalagem com no mínimo 
10ml, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no ministério 
da saúde. 

24 FR 5,91 141,84 
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54 269880 
Gluconato de Clorexidina 2%. Embalagem 
com 100 ml. 

30 UN 3,20 96,00 

55 0293025 
Haste flexível, plástico, com ranhuras, 
algodão, com 2 pontas. Caixa 75,00 un. 
(Cotonetes) 

100 
CX 

 
 

1,16 116,00 

56 417242 

Hemostático absorvível esponja de fibrina 
liofilizada estéril em cubo 1 cm. 
Embalagem com no mínimo 10 unidades 
acondicionadas individualmente. 

100 CX 35,59 3.559,00 

57 422554 

Hemostático tópico cloreto de alumínio 
líquido. Frasco com no mínimo 10ml, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no ministério 
da saúde. 

30 FR 19,89 596,70 

58 
 

404563 

Hidróxido de cálcio cimento pasta 
fotopolimerizável. Embalagem com no 
mínimo 1 Seringa com 2g + 5 Aplicadores. 
Embalagem: Trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número de lote, validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

60 SER 26,37 1.582,00 

59 366501 

Hidróxido de Cálcio PA. Radiopaco. Frasco 
com no mínimo 10g. Trazendo 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, validade e 
número de registro no ministério da saúde. 

15 FR 3,56 53,40 

60 332349 

Indicador biológico segunda geração 
autocontido ampola com meio de cultura 
bacillusstearothermophillus para 
esterilização a vapor. Embalagem com no 
mínimo 10 unidades. 

40 UN 12,15 486,00 

61 332347 
Indicador químico classe IV, interno 
multiparamétrico tira de papel para 
esterilização a vapor.  

100 UN 136,71 13.670,00 

62  

Ionômero forrador fotopolimerizável, 
aplicado diretamente da seringa, 
dispensando misturas, radiopaco e possui 
liberação contínua de flúor. Embalagem: Kit 
com 2 seringas com no mínimo 2,5g cada. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no ministério 
da saúde. 

40 UN 212,93 8.517,33 

63 443957 

Kit cirúrgico com 10 Peças Estéril 
Conteúdo: 
-02 Aventais Descartáveis Manga Longa 
20g. 
-02 Toalhas wiper. 

400 UN 22,00 8.798,67 
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-01 Campo cirúrgico fenestrado 120 x 70 
cm 50g. 
-01 Campo cirúrgico 70 x 70 cm 50g. 
-02 Protetores de mangueira 30g. 
-02 Protetores de refletor duplo 30g.. 
Garantia: contra defeito de fabricação. Cor: 
Branco/Azul. Material: TNT 100% 
Polipropileno atóxico e hipoalérgico. 
Embalagem estéril por óxido de etileno. 
Registro na ANVISA 

64 313628 

Lamina de bisturi aço inoxidável nº 12 
descartável estéril embalada 
individualmente. Caixa c/ no mínimo100 
unidades. Trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número de lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

15 UN 30,37 455,55 

65 273178 

Lamina de bisturi aço inoxidável nº 15 
descartável estéril embalada 
individualmente. Caixa c/ no mínimo100 
unidades. Trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número de lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

15 CX 29,00 435,00 

66 287061 

Lidocaína cloridrato associada com 
norepinefrina 3% +1:50.000. Caixa (com no 
mínimo 50 unidades em tubetes com 1,8ml 
cada, apresentando , data de fabricação, 
Lote e validade). 

200 CX 1,10 2.200,00 

67 

418513 
418511 
418515 
418512 
418514 
418516 

Lima uso odontológico aço inoxidável tipo 
KERR flexível 21 mm digital 1ª série/15 A 
40 com cursor. Caixa com conjunto 
completo com 6 unidades. 

25 UN 30,48 762,00 

68 246952 

Lubrificante Spray Odontológico, óleo 
lubrificante mineral com adaptador para 
lubrificação de caneta de alta e baixa 
rotação, sem CFC, com baixa viscosidade, 
elevado grau de pureza e aditivos especiais 
que previnam oxidações e reduzem o atrito 
das partes móveis.  Frasco contendo no 
mínimo 200 ml/70g, acompanhado de bicos 
aplicadores adaptáveis ás canetas, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 

30 UN 50,16 1.504,80 

69 269839 Luva cirúrgica descartável estéril n.º 7.0 - 300 UN 1,70 510,00 
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(confeccionada em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente à tração, punho cm bainha ou 
frisos, comprimento mínimo de 28 cm, 
lubrificada com material atóxico; 
condicionada em invólucro interno com 
dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, com 
indicativos de mão direita e esquerda e 
numeração; envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau cirúrgico e/ou 
com filme termoplástico, com abertura em 
pétala, contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, tempo de validade e registro 
em órgão competente) 

70 269837 

Luva cirúrgica descartável estéril n.º 8.0 - 
(confeccionada em látex natural, textura 
uniforme, formato anatômico, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade, 
resistente à tração, punho cm bainha ou 
frisos, comprimento mínimo de 28 cm, 
lubrificada com material atóxico; 
acondicionada em invólucro interno com 
dobras para abertura asséptica, dobradas 
conforme padrão hospitalar, com 
indicativos de mão direita e esquerda e 
numeração; envelopada aos pares em 
embalagem de papel grau cirúrgico e/ou 
com filme termoplástico, com abertura em 
pétala, contendo externamente dados de 
identificação e procedência, data e tipo de 
esterilização, tempo de validade e registro 
em órgão competente) 

300 UN 1,40 420,00 

71 375935 

Luvas para procedimento não cirúrgico 
látex natural íntegro e uniforme PEQUENA, 
lubrificada com pó bioabsorvível, caixa com 
100, com registro na ANVISA, para uso 
médico-hospitalar. 

250 CX 0,21 5.250,00 

72 269891 

Luvas para procedimento não cirúrgico 
látex natural íntegro e uniforme 
EXTRAPEQUENA, lubrificada com pó 
bioabsorvível, caixa com 100, com registro 
na ANVISA, para uso médico-hospitalar. 

250 CX 16,78 4.195,00 

73 337450 

Luvas para procedimento não cirúrgico 
látex natural íntegro e uniforme MÉDIA, 
lubrificada com pó bioabsorvível, caixa com 
100, com registro na ANVISA, para uso 

150 CX 23,50 3.525,00 
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médico-hospitalar. 

74 274348 

Luvas para procedimento não cirúrgico 
látex natural íntegro e uniforme GRANDE, 
lubrificada com pó bioabsorvível, caixa com 
100, com registro na ANVISA, para uso 
médico-hospitalar. 

40 CX 19,82 792,80 

75 341923 

Mascara cirúrgica não tecido 3 camadas 
pregas horizontais atóxica com elástico clip 
nasal embutido hipoalérgica descartável. 
Caixa com no mínimo 50 máscaras. 

80 CX 4,06 324,80 

76 406145 

Matriz metálica 0,05 mm, em inox 0,5 mm x 
5 mm x 500 mm, autoclavável, em aço 
inox. Embalagem: trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, 
número de lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

40 UN 1,55 62,00 

77 406146 

Matriz metálica 0,07 mm, em inox 0,5 mm x 
7 mm x 500 mm, autoclavável, em aço 
inox. Embalagem: trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, 
número de lote, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

40 UN 1,75 70,00 

78 410559 

Micro aplicador odontológico descartável, 
dobrável, com cabo de plástico, pontas 
fibras não absorventes e resistentes á 
abrasão. Tamanho: Regular 2 mm. 
Embalagem com no mínimo 100 unidades. 

50 
PCT

E 
8,28 414,00 

79 410557 

Micro aplicador odontológico descartável, 
dobrável, com cabo de plástico, pontas 
fibras não absorventes e resistentes á 
abrasão. Tamanho: Fino 1,5mm. 
Embalagem com no mínimo 100 unidades. 

50 
PCT

E 
8,84 442,00 

80 342674 

Óculos de proteção individual polipropileno 
policarbonato anti- embaçante 
infraestrutura extra anti-riscos sobreposição 
(para ser usado sobre óculos graduados) 
incolor/transparente. 

12 UN 6,00 72,00 

81 406150 

Papel Carbono para articulação – Papel 
extrafino dupla face, bicolor, bloco com no 
mínimo 12 folhas separadas uma a uma 
por uma fina película de papel, medindo 
100x20mm cada folha. 

50 UN 77,47 3.873,50 

82 
 

442668 
 

Papel grau cirúrgico com indicador químico 
para embalar material para esterilização. 
Rolo 12 cm/100m 

20 UN 65,00 1.300,00 

83 442668 
Papel grau cirúrgico com indicador químico 
para embalar material para esterilização.  
Rolo 15 cm/100m. 

20 UN 40,61 812,20 
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84 442385 
Papel grau cirúrgico com indicador químico, 
para embalar material para esterilização. 
Rolo de 10 cm /100m. 

10 UN 40,61 406,10 

85 442385 
Papel grau cirúrgico com indicador químico, 
para embalar material para esterilização. 
Rolo de 5 cm /100m. 

10 UN 40,61 406,10 

86 417702 

Pasta p/ profilaxia dental aromatizada, 90g, 
c/ flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, 
granulação fina (baixa abrasividade). 
Embalagem: trazendo externamente dados 
de identificação e procedência, data de 
validade, número de lote e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

50 UN 5,14 257,00 

87 233497 

Pedra pomes extrafina para uso em 
aparelho de profilaxia e polimento dentário 
e de restaurações, uso odontológico. 
Embalagem com no mínimo 100g. 

30 UN 6,09 182,70 

88 403151 
Ponta diamantada chama para alta rotação, 
haste regular em aço inoxidável. 
Granulação: extrafina 20µm. REF. 3118FF. 

80 UN 2,66 212,80 

89 403094 
Ponta diamantada chama para alta rotação, 
haste regular em aço inoxidável. 
Granulação: média 100µm. REF. 1111. 

30 UN 1,89 151,20 

90 403010 

Ponta diamantada cilíndrica extremidade 
plana para alta rotação, haste regular em 
aço inoxidável. Granulação: média 100µm. 
REF. 1092. 

80 UN 1,89 151,20 

91 403147 

Ponta diamantada cônica extremidade 
arredondada para alta rotação, haste 
regular em aço inoxidável. Granulação: fina 
40µm. REF. 2135F. 

80 UN 1,51 120,80 

92 403154 

Ponta diamantada cônica extremidade 
arredondada para alta rotação, haste 
regular em aço inoxidável. Granulação: 
extrafina 20µm. REF. 3195FF. 

80 UN 1,86 148,80 

93 403155 

Ponta diamantada cônica extremidade 
arredondada para alta rotação, haste 
regular em aço inoxidável. Granulação: fina 
40µm. REF. 3195F. 

80 UN 2,95 236,00 

94 403796 
Ponta diamantada cônica extremidade 
chama para alta rotação, haste regular em 
aço. Granulação fina 40 µm. REF. 2200F. 

30 UN 1,98 59,40 

95 403377 

Ponta diamantada cônica topo arredondado 
e inativo para alta rotação, haste regular 
em aço. Granulação média 100 µm. REF. 
3082. 

50 UN 9,06 453,17 

96 403372 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste longa em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1012HL. 

30 UN 1,98 59,40 
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97 402947 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste longa em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1014HL. 

30 UN 1,56 46,80 

98 403374 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste longa em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1016HL.  

30 UN 3,16 94,80 

99 402944 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste regular em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1011. 

50 UN 1,56 78,00 

100 404644 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste regular em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1013. 

50 UN 6,80 340,00 

101 402947 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste regular em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1014.   

50 UN 1,56 78,00 

102 438120 

Disco - uso odontologia, tipo lixa, material 
poliéster óxido de alumínio, tipo face 
monoface, diâmetro cerca de 3/8, tipo do 
encaixe de ilhós p/ mandril de pressão, tipo 
uso descartável. Apresentação caixa com 
no mínimo 50unidades, de cores e 
granulação sortida. 

20 CX 89,76 1.795,20 

103 438665 
Mandril odontológico, material aço 
inoxidável, modelo de pressão, 
compatibilidade para contra ângulo. 

20 UN 15,00 300,00 

104 418162 

Matriz odontológica, material aço inoxidável 
maleável, tipo pré-contornada, formato 
seccionada, apresentação conjunto 50 
peças, 2 grampos, tipo uso descartável. 

20 
 

155,93 3.118,60 

105 402948 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste regular em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1015. 

50 UN 3,42 171,00 

106 402949 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste regular em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 1016 

80 UN 1,77 141,60 

107 403093 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação, haste regular em aço. Granulação 
média 100 µm. REF. 3018. 

50 UN 1,82 91,00 

108 402945 
Ponta diamantada esférica, haste regular 
em aço. Granulação média 100 µm. REF. 
1012 

30 UN 4,27 128,10 

109 403153 
Ponta diamantada Pera para alta rotação, 
haste regular em aço inoxidável. 
Granulação: extrafina 20µm. REF. 3168FF. 

80 UN 1,63 130,40 

110 402988 

Ponta diamantada tronco cônica topo 
inativo para alta rotação, haste regular em 
aço inoxidável. Granulação média 100 µm. 
REF 2082. 

80 UN 4,79 383,20 
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111 404902 

Ponta montada borracha c/ óxido de 
alumínio 7 pontas sortidas branca resinas 
conjunto completo contra ângulo. Kit 
acabamento e polimento resinas 
compostas silicone abrasivo sortida no 
mínimo 7 unidades. 

15 UN 96,05 1.440,75 

112 404901 

Ponta montada uso odontológico, material: 
borracha c/ óxido de alumínio, formato:3 
taças + 3 chamas, cor: vermelho/marrom, 
verde e azul, aplicação: amálgama, 
características adicionais: conjunto 
completo, compatibilidade: contra ângulo 

20 UN 42,03 840,60 

113 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
0A1, seringa c/ 4g. 

25 SER 78,11 1.952,75 

114 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
0A2, seringa c/ 4g. 

25 SER 73,50 1.837,50 

115 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
0A3, seringa c/ 4g. 

30 SER 77,94 2.338,20 

116 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
0A3, 5 seringa c/ 4g. 

30 SER 73,66 2.209,80 

117 407163 Resina composta fotopolimerizável nano 25 SER 78,11 1.952,75 
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particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
A1, seringa c/ 4g. 

118 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
A2, seringa c/ 4g. 

25 SER 73,50 1.837,50 

119 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
A3, seringa c/ 4g. 

40 SER 77,94 3.117,60 

120 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
A4, seringa c/ 4g. 

25 SER 77,94 1.948,50 

121 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
B1, seringa c/ 4g. 

25 SER 77,94 1.948,50 

122 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 

25 SER 77,94 1.948,50 
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partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
B2, seringa c/ 4g. 

123 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
B3, seringa c/ 4g. 

25 SER 77,94 1.948,50 

124 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
C1, seringa c/ 4g. 

25 SER 77,94 1.948,50 

125 407163 

Resina composta fotopolimerizável nano 
particulada e radiopaca. Constituído a base 
de TCD-DI-HEA de UDMA (contém 64% de 
carga por volume, 5nm– 20μm), vidro de 
fluoreto de bário e alumínio, nano 
partículas altamente dispersas. Indicada 
para restaurações adesivas estéticas, 
restaurações anteriores e posteriores. Cor 
C2, seringa c/ 4g. 

25 SER 77,94 1.948,50 

126 405620 

Revelador p/ raios-X. Solução reveladora 
de radiografias, solução composta por: 
água, sulfito de sódio, dietilenoglicol e 
hidroquinona, com capacidade de 
revelação entre 1 a 3 min. Frasco com no 
mínimo500 ml. Embalagem: trazendo 
externamente os dados de identificação do 
produto, procedência, número de lotes, 
Data de validade e número do 
Registro no Ministério da Saúde. 

30 UN 11,65 349,50 

127 390775 

Selante de fóssulas e fissuras 
fotopolimerizável - kit com 5 tubos de 2 
gramas cada, contem flúor, 50% em peso 
de cargas inorgânicas, boa fluidez, sem 
escoamento, matizado, fotopolimerizável, 
20 pinceis descartáveis, 01 cabo p/ pincel, 
01 seringa acido gel 3ml, 01 bloco de 
transferência e 5 agulhas descartável. 

60 SER 18,12 1.087,00 
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Trazendo externamente os dados de 
identificação do produto, procedência, 
número de lote, data de validade e número 
do registro no Ministério da Saúde. 

128 269851 

Solução estéril injetável de Cloridrato de 
lidocaína 20 mg/ml (2%) + Epinefrina 10 µg 
(1:100.000). Para uso odontológico.  Caixa 
(com no mínimo 50 unidades em tubetes 
com 1,8ml cada, apresentando data de 
fabricação, Lote e validade). 

300 CX 70,34 21.102,00 

129 417284 

Spray para teste de vitalidade pulpar, 
composição butano desodorizado, etanol, 
benzoato de sódio, água desmineralizada, 
essência mentol. Embalagem com no 
mínimo 200 ml/100g.  

15 UN 30,17 452,55 

130 406293 

Sugador Cirúrgico Descartável Estéril - 
Utilizado em cirurgias intra-orais para 
sucção de sangue e demais fluidos. 
Sugador embalado individualmente, estéril, 
descartável e atóxico. Tubo com exclusiva 
curvatura confeccionado em PVC rígido. 
Diâmetro do tubo: 5 mm. Ponteiras e porta-
filtro confeccionado em polietileno de alta 
densidade. Embalagem com 20 unidades e 
40 ponteiras. (20 unidades de 2,5mm e 20 
unidades de 3,0mm). 

30 CX 45,93 1.377,90 

131 406292 
Sugador saliva em PVC atóxico c/ fio de 
cobre interno. Pacote c/ 40 unidades 
descartável. 

200 UN 4,52 904,00 

132 270228 

Suspensão otológica, cada ml contém: 
sulfato de polimixina b 10.000 ui, sulfato de 
neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg, 
excipiente q.s.p. 1 ml. Frasco c/ 10 ml. 

25 UN 6,00 150,00 

133 404903 
Taça de borracha p/ profilaxia, adaptável 
em contra ângulo, fabricada em látex 
flexível e macio.  

150 UN 1,45 217,50 

134 406283 

Tira de lixa de aço para uso odontológico: 
Grãos de oxido de alumínio fixados 
galvanicamente ao aço inox, centro neutro 
espessura de cerca de 1 mm, largura de 
4mm. Envelope com 12 unidades 
descartável.  

50 CX 5,65 282,50 

135 406282 

Tira de lixa de aço para uso odontológico: 
Grãos de oxido de alumínio fixados 
galvanicamente ao aço inox, centro neutro 
espessura de cerca de 1 mm, largura de 
2mm. Envelope com 12 unidades 
descartável. 

50 CX 22,75 1.137,50 

136 433472 Tira de lixa para acabamento de 50 CX 93,00 4.650,00 
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restaurações de resina – confeccionada em 
poliéster, com 02 níveis abrasivos na 
mesma tira (média/fina), com centro neutro, 
medindo aproximadamente 165 x 2,5 mm. 
Embalagem com no mínimo 150 unidades. 
A granulação deverá ser resistente o 
suficiente para não soltar da tira no 
momento da utilização. 

137 423570 

Tira de lixa para acabamento de 
restaurações de resina – confeccionada em 
poliéster, com 02 níveis abrasivos na 
mesma tira (média/fina), com centro neutro, 
medindo aproximadamente 170 x4 mm. 
Embalagem com no mínimo 150 unidades. 
A granulação deverá ser resistente o 
suficiente para não soltar da tira no 
momento da utilização. 

50 CX 10,10 505,00 

138 406147 

Tira de Poliéster: Tira de celulose para uso 
odontológico composto por celuloide 
transparente, lisa, não aderente a resinas, 
com 100 mm de comprimento por 10 mm 
de largura e espessura máxima de 0,05 
mm. Embalada em envelopes com 50 tiras, 
trazendo externamente dados de 
identificação procedência, número de lote, 
validade e número de registro no Ministério 
da Saúde. 

50 ENV 1,78 89,00 

139 428616 

Touca descartável tecido 100% 
polipropileno + fio recoberto. Sanfonada, 
com elástico. Gramatura 20G. Embalagem 
com 100 Unidades.  

50 CX 90,90 454,50 

140 428166 

Verniz fluoretado de alta viscosidade 
"composto a base de fluoreto de sódio (50 
mgNaf/ml equivalente a 22,6 mg de 
fluoreto), sacarina sódica, álcool anidro, 
espessantes e aromatizante. Necessita 
registro na Anvisa.  

25 SER 18,59 464,75 

TOTAL   299.407,37  

 

LOTE 2 

Item 
CODIGO 

BR 
Objeto Quant. Unid 

Preço 
máximo 
unitário 

Preço 
máximo 

total 

1 314524 
Afastador cirúrgico, Minnessota, aço 
inoxidável, não cortante, autoclavável. 
Embalagem com 1 unidade. 

10 UN 8,93 89,30 

2 420232 Acessório para radiologia posicionador de 10 UN 54,86 548,60 
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filme autoclavável adulto. Conjunto 
completo com no mínimo 5 unidades em 
um pote para armazenamento. 

3 420231 

Acessório para radiologia posicionador de 
filme autoclavável infantil. Conjunto 
completo com no mínimo 5 unidades em 
um pote para armazenamento 

10 UN 52,59 525,90 

4 426060 
Alavanca odontológica aço inoxidável, 
Seldin reta, nº 2 autoclavável. 

10 UN 24,04 240,40 

5 384075 
Bandeja, aço inoxidável, superfície lisa 
22x9cm. 

20 UN 23,43 468,60 

6 438694 

Broqueiro misto, metálico, autoclavável, 
com no mínimo 60 furos para 
armazenagem de brocas de alta rotação, 
baixa rotação, mandris, pontas de 
polimento, escova de Robinson, entre 
outros. 

10 UN 49,90 499,00 

7 272821 Cabo de bisturi aço inoxidável Nº 3 12 cm.   10 UN 8,72 87,20 

8 422198 

Conjunto acadêmico, alta rotação, 
rolamento cerâmica, 400.000 rpm, 3 furos, 
botão de pressão(pb), cabeça padrão, 
micromotor, contra ângulo, peça reta, 
transmissão 1:1, c/ refrigeração externa, 
conexão borden (2 furos), estojo, conjunto 
completo, óleo lubrificante 

10 UN 1.479,60 14.796,00 

9 427571 
Cureta periodontal, aço inoxidável 
GRACEY Nº 5-6 cabo oco. 

10 UN 78,82 788,20 

10 427572 
Cureta periodontal, aço inoxidável 
GRACEY Nº 7-8 cabo oco. 

10 UN 78,95 789,47 

11 427568 
Cureta periodontal, aço inoxidável 
GRACEY Nº 11-12 cabo oco. 

10 UN 78,82 788,20 

12 427573 
Cureta periodontal, aço inoxidável 
GRACEY Nº 13-14 cabo oco. 

10 UN 84,32 843,17 

13 414215 
Sonda Willians milimetrada. Em aço 
inoxidável, cabo oco. 

25 UN 46,22 1.155,50 

14 420071 
Cureta periodontal, aço inoxidável 
MACCALL Nº 1-10 cabo oco. 

10 UN 58,19 581,87 

15 420072 
Cureta periodontal, aço inoxidável 
MACCALL Nº 11-12 cabo oco. 

10 UN 14,30 143,00 

16 427812 
Cureta periodontal, aço inoxidável MCCALL 
Nº 13-14 cabo oco. 

10 UN 39,08 390,80 

17 427723 
Cureta periodontal, aço inoxidável MCCALL 
Nº 17-18 cabo oco. 

10 UN 38,65 386,50 

18 413449 
Descolador periósteo Molt 1-2, aço 
inoxidável, cabo oco. 

10 UN 36,34 363,40 

19 426701 
Escavador uso odontológico aço inoxidável 
para dentina nº 11,5 infantil, cabo oco, 
autoclavável.  

15 UN 8,32 124,80 



                SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 MUNICÍPIO DE PLANALTO 

CNPJ Nº 09.272.764/0001-00 
  Rua Julio Skrzypczak, 742 

Fone/Fax: (046) 3555-1589 e (046) 35551597 
85750-000         -      PLANALTO        -           PARANÁ 

 

 

 

23 

 

20 426700 
Escavador uso odontológico aço inoxidável 
para dentina nº 17, cabo oco, infantil 
autoclavável 

15 UN 73,68 1.105,20 

21 427622 
Esculpidor odontológico aço inoxidável 
lecron nº 5 duplo. 

5 UN 61,77 308,85 

22 427840 

Espátula odontológica aço inoxidável com 
pontas em titânio nº 01 para aplicação e 
escultura de resina composta duplo cabo 
com silicone autoclavável 

10 UN 49,66 496,60 

23 427841 

Espátula odontológica aço inoxidável com 
pontas em titânio nº 03 para aplicação e 
escultura de resina composta duplo cabo 
com silicone autoclavável.  

10 UN 63,24 632,40 

24 427836 

Espátula odontológica aço inoxidável com 
pontas em titânio nº 04 para aplicação e 
escultura de resina composta duplo cabo 
com silicone autoclavável.  

10 UN 60,27 602,67 

25 427856 

Espátula odontológica, material aço 
inoxidável, modelo Thompson, tamanho nº 
01, tipo uso aplicação de compositos, 
características adicionais cabo oco, 8 mm 

20 UN 54,85 1.097,00 

26 427855 

Espátula odontológica, material aço 
inoxidável, modelo Thompson, tamanho n¨ 
2, tipo uso aplicação de compositos, 
características adicionais cabo oco, 8 mm 

20 UN 54,85 1.097,00 

27 427857 

Espátula odontológica, material aço 
inoxidável, modelo Thompson, tamanho nº 
03, tipo uso aplicação de compósitos, 
características adicionais cabo oco, 8 mm 

20 UN 54,85 1.097,00 

28 444212 
Espátula odontológica aço inoxidável 
comum nº 24 manipulação 
autoclavável17cm. 

10 UN 10,00 100,00 

29 407971 
Esculpidor odontológico aço inoxidável 
Hollemback nº 3S. 

10 UN 12,36 123,57 

30 413521 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
1, caninos superiores autoclavável.  

10 UN 103,73 1.037,00 

31 413523 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
150, pré- molares incisivos e raízes 
superiores autoclavável.  

10 UN 61,96 619,60 

32 413522 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
151, pré-molares incisivo e raízes inferiores 
autoclavável 

10 UN 85,87 858,67 

33 432452 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
16, molares inferiores ambos os lados.  

10 UN 85,87 858,67 

34 378164 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
17, uso odontológico. 

10 UN 85,87 858,67 

35 413514 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
18l, molares superiores lado esquerdo 

10 UN 85,87 858,67 
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autoclavável.  

36 413513 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
18R, molares superiores lado direito 
autoclavável.  

10 UN 85,87 858,67 

37 427513 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
203, extração de raízes inferiores ambos os 
lados.  

10 UN 85,87 858,67 

38 413512 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
65, extração de raízes superiores ambos os 
lados REG. autoclavável.  

10 UN 85,87 858,67 

39 413510 
Fórceps odontológico aço inoxidável adulto 
69 raízes superiores e inferiores 
autoclavável 

10 UN 85,20 852,00 

40 413531 
Fórceps odontológico aço inoxidável infantil 
1autoclavável. 

10 UN 85,49 854,87 

41 432453 
Fórceps odontológico aço inoxidável infantil 
16 molares inferiores ambos os lados  

10 UN 85,49 584,87 

42 419945 
Fórceps odontológico aço inoxidável infantil 
17 molares inferiores autoclavável 

10 UN 85,49 854,87 

43 419947 
Fórceps odontológico aço inoxidável infantil 
18 L molares superiores lado esquerdo 
autoclavável 

10 UN 85,49 854,87 

44 422364 
Fórceps odontológico aço inoxidável infantil 
69 raízes superiores e inferiores 
autoclavável 

10 UN 85,49 854,87 

45 290567 
Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm. Aço inox. 
Autoclavável. Com ponta de videa. 

10 UN 202,60 2.026,03 

46 254343 
Porta agulha Mathieu infantil 14 cm. Aço 
inox. Autoclavável. Com ponta de videa. 

10 UN 181,82 1.818,23 

47 372458 
Porta Amalgama nylon autoclavável mola 
em aço inoxidável. 

10 UN 12,30 123,03 

48 426502 
Porta Matriz odontológica aço inoxidável 
restauração adulto/infantil circular 
Tofflemire. 

15 UN 24,90 373,50 

49 413354 
Seringa carpule com refluxo, aço 
inoxidável, autoclavável, para aplicação de 
anestesia dentária. tam 12,5cm. 

20 UN 33,60 672,00 

50 318192 
Tesoura aço inoxidável 12 cm reta com 
duas pontas finas Íris.   

20 UN 22,82 456,40 

51 432132 
Tesoura de Spencer reta 12 cm, para 
retirada de pontos. 

20 UN 29,65 593,00 

52 
413300 

 
Cabo para espelho odontológico em inox 
oitavado.  

20 UN 5,32 106,40 

53 425231 
Sonda odontológica aço inoxidável 
exploradora nº 5 cabo maciço sextavado 14 
cm. 

20 UN 9,56 191,13 

54 413333 
Pinça odontológica clínica p/ algodão 
autoclavável, aço inoxidável cerca de 13 

20 UN 14,08 281,67 
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cm. 

55 413379 
Alavanca Apical Reta infantil nº 301. 
Formato meia cana, cabo oco, 
autoclavável, fabricada em aço inoxidável. 

10 UN 30,38 303,80 

56 426699 
Escavador de dentina duplo longo nº5 
autoclavável, fabricado em aço inoxidável. 

15 UN 10,78 161,65 

57 363774 
Alavanca odontológica, aço inoxidável, 
Heidbrinck reta. 

10 UN 25,03 250,30 

58 363774 
Alavanca odontológica, aço inoxidável, 
Heidbrink, raízes, nº 1. 

10 UN 25,03 250,30 

59 363775 
Alavanca odontológica, aço inoxidável, 
Heidbrink, raízes, nº 2. 

10 UN 25,42 254,20 

60 363776 
Alavanca odontológica, aço inoxidável, 
Heidbrink, raízes, nº 3. 

10 UN 25,42 254,20 

61  Alavanca Spade reta nº 1. 10 UN 43,33 433,33 

62 416252 

Equipamento odontológico, tipo 
fotopolimerizador, aspecto físico motor de 
bancada, material ponteira fibra ótica, 
material corpo plástico abs, fonte luz led, 
instalação bivolt, componente protetor 
ocular. 

3 UN 1.083,37 3.250,10 

63 252895 

Pinça odontológica, (tipo Palmer) material 
aço inoxidável, tipo porta grampo, tipo 
ponta curva com sulco, características 
adicionais com trava, aplicação isolamento 
absoluto restaurações odontológicas. 

10 UN 68,67 686,70 

64 0447176 

Câmara de Revelação radiográfica 
odontológica (escura) 
Material bicolor que evita entrada de 
luminosidade externa; feita em Poliestireno 
de Alto Impacto - PSAI 
Tampa e base removíveis Amplo visor de 
acrílico vermelho translúcido com proteção 
ultravioleta; 
Copos de fácil reposição Aros que facilitam 
a retirada das luvas para limpeza; 
4 copos de 200 ml – Formato econômico. 
Dimensão aproximada do produto: 22 x 25 
x 32 cm 

5 UN 154,50 772,50 

65 0304515 

Avental, material: borracha plumbífera, 
comprimento: 60 cm, largura: 76 cm, 
características adicionais: com equivalência 
de 0,50mm de chumbo, aplicação/protetor 
de tireóide. 

6 UN 727,68 4.366,08 

66 420373 

Avental Odontológico para proteção do 
paciente infantil, confeccionado em 
borracha plumbífera flexível com 
equivalência em chumbo de 0,25mm, 

5 UN 524,82 2.624,10 
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acabamento em nylon lavável, fechamento 
em velcro, dimensões 60x45cm. 

TOTAL 63.042,49 

 

LOTE 3 

Item 
Código 

BR 
Objeto Quant. 

Unid
. 

Preço 
máximo 
unitário 

Preço 
máximo 

total 

1 428720 

Silicone de condensação, de fluído leve. 
Hidro compatível permitindo a moldagem 
na presença dos fluidos orais. Com 
contraste na cor da massa densa com 
fluído. Inalterabilidade após a desinfecção. 
Com no mínimo 72 horas de estabilidade 
dimensional. Com Registro na ANVISA. 
Embalagem 140 ml 

30 UN 132,74 132,74 

2 0329853 

ARTICULADOR ODONTOLÓGICO, 
MATERIAL:POLÍMERO, TIPO:SEMI-
AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:MESA INICIAL METÁLICA, 
DISTÂNCIA INTERCONDILAR 110, 
OPCIONAIS:ARCO AFACIL, GARFO DE 
MORDIDA, RELATOR NASAL, CON- 

5 UN 696,50 3.482,50 

3 278252 

Alginato classificado como tipo II. Com 
presa normal. Indicado para moldagens 
totais ou parciais de arcos dentados ou 
desdentados com excelente elasticidade e 
compatibilidade com o gesso. Com 
mudança de cor durante a presa 
(cromático). Contendo Clorexidina em sua 
composição, que elimina ou reduz a 
contaminação cruzada. Possui alta fluidez, 
com baixa quantidade de eugenol. 
Embalagem 400g 

100 UN 46,42 4.642,00 

4 428567 
Broca Tungstênio para peça de mão (forma 
de chama). 

4 UN 82,77 331,08 

5 
 

426919 
Espátula de metal para gesso. 

2 UN 6,35 6,35 

6 428415 
Gesso pedra tipo III com boa resistência a 
compressão e baixa expansão de presa - 
Max 0,25% a 0,35%. Embalagem com 1 kg 

100 PCT 11,06 1.106,00 

7 

 
427694 
427696 
27697 
427705 

 

Moldeiras alumínio perfurada. Kit com no 
mínimo 10moldeiras superiores e inferiores. 

2 KIT 126,35 631,75 
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8 406791 

Cera n° 7 (vermelha). p/ uso Odontológico. 
Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação e 
validade. Cx c/ no mínimo 10 Unid. 

25 UN 11,72 293,00 

9 406785 

Cera utilidade - Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação e validade. Embalagem c/ no 
mínimo5 Lâminas de 5 mm c/ 225 gr. 

25 UN 13,24 331,00 

10 391641 
Adesivo para moldeira. Indicado para 
moldagem com silicone de adição e 
condensação. Embalagem com 10 ml 

20 UN 67,95 339,75 

11 438305 Escova de feltro para PM. 15 UN 11,49 172,35 

12 438670 Mandril para PM. 5 UN 4,35 21,75 

13 419021 
Disco de polimento para Resina Acrílica em 
formato de lentilha granulação grossa para 
PM. 

10 UN 21,16 211,60 

14 419022 
Disco de polimento para Resina Acrílica em 
formato de lentilha granulação fina para 
PM. 

10 UN 28,73 287,30 

15 427616 

Pinça de Mueller em aço inoxidável, 
autoclavável. 
(PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL 
AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MULLER, 
APLICAÇÃO PARA CARBONO). 

2 UN 28,83 57,66 

16 419101 

Vibrador de gesso, com potenciômetro para 
uma melhor escolha do nível de vibração. 
Bandeja removível .Voltagem: 110V / 220V 
com chave seletora. Frequência: 50/60hz. 
Potência: 40w. 
(EQUIPAMENTO PRÓTESE DENTAL, 
TIPO ESPATULADOR, APLICAÇÃO P/ 
GESSO/REVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO 
MOTOR C/ BOMBA DE VÁCUO, 
VIBRADOR MECÂNICO, CUBA, 
CARACTERÍSTICAS SUPORTE, 
CONTROLADOR DE TEMPO, 2 
VELOCIDADES, VOLTAGEM 110/22) 

2 UN 1.695,00 3.390,00 

TOTAL  15.436,83 
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3. DAS CONDIÇÕES DOS ITENS 

3.1. Os frascos deverão ser reacondicionados em caixas contendo no 

máximo 50 (cinqüenta) unidades, conforme praxe do fabricante, 

trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do 

lote, data de fabricação e data de validade; 

3.2. As ampolas e frascos-ampola deverão ser reacondicionados em 

caixas contendo no máximo 250 (duzentas e cinqüenta) unidades, 

conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação 

quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data 

de validade; 

3.3. As bisnagas deverão ser reacondicionadas em caixas, contendo no 

máximo 50 (cinqüenta) unidades, conforme praxe do fabricante, 

trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do 

lote, data de fabricação e data de validade. 

3.4. As seringas deverão ser reacondicionadas em caixas, contendo no 

máximo 50 (cinqüenta) unidades, conforme praxe do fabricante, 

trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do 

lote, data de fabricação e data de validade; 

3.5. Os itens deverão estar com no mínimo 6 meses antes do prazo de 

validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de 

cumprimento desta condição, devidamente justificada e 

previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, 

excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, 

quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da 

inviabilidade de utilização dos itens no período de validade. 
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4. DA ENTREGA 

4.1. O prazo de entrega dos itens é de 10 dias após o recebimento da 

Solicitação de Compra. 

4.2. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo requerido na 

Solicitação de Compras expedida pela Secretaria de Saúde, 

através do Departamento de Odontologia; 

4.3. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Odontologia 

localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 – Bairro: Nossa Senhora 

de Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto-PR, de 

segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h; 

4.4.  Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a 

entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta.  

4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1.  São obrigações da Contratante: 

4.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

4.1.2 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
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4.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado; 

4.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente 

ao fornecimento do objeto, após o ATESTO da Nota 

Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde; 

4.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pela empresa fornecedora atinentes ao objeto 

do edital; 

4.1.6 Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam os 

medicamentos solicitados; 

4.1.7 Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimentos dos 

medicamentos, por meio da verificação das especificações e 

quantidades solicitadas, bem como a qualidade; 

4.1.8 Devolver todo e qualquer medicamento que estiver fora das 

especificações e solicitar expressamente sua substituição. 

4.1.9 A Administração não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1.  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 

os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda:  
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6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro 

no Ministério da Saúde e validade;  

6.1.2. Todos os itens deverão observar rigorosamente as 

determinações legais no que tange ao registro, autorização de 

produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos 

competentes; 

6.1.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, 

de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 7.1.3. substituir, reparar 

ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

6.1.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 

ao Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais 

a que estiver sujeita;  

6.1.7. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for 

considerado defeituoso pelo requisitante; 
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6.1.8. Apresentar documentos que comprovem a procedência do 

produto fornecido, sempre que solicitado; 

6.1.9. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos 

os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência; 

6.1.10. Entregar os itens em suas embalagens originais fechadas em 

boas condições;  

6.1.11. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que 

definam suas obrigações; 

6.1.12. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, 

ainda que seja transporte especial quando o produto assim 

exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas 

as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da 

Nota Fiscal, inclusive o frete. 

  

7. CUSTO ESTIMADO E CONSULTA DE PREÇOS 

 O custo estimado anual (global) da presente contratação é de R$ 

377.886,69 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos). 

 Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de 

crédito em favor da contratada, que somente fará jus aos valores após a 

solicitação e aquisição dos itens. 

 O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos 

foram apurados de acordo com a mediana da consulta de preços realizadas 

pela Secretaria de Saúde, na plataforma do Banco de Preços, que engloba 

os preços praticados em compras públicas e no Banco de Preços em Saúde, 

do Ministério da Saúde. Alguns itens necessários, não encontramos para que 
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seja feito a cotação da maneira citada, e para tanto realizamos uma busca na 

internet e anexamos na cotação o local onde foi extraído o preço. 

 

8. FONTE DE RECURSOS 

 Para a presente aquisição serão utilizados recursos de fonte livre e 

vinculados. Para o Lote 3, utilizaremos os recursos do Programa Brasil Sem 

Miséria. 

 

Planalto, 13 de março de 2019 

 

 

 

 

Nadiane Carla Schlosser 

Secretária Municipal de Saúde 

 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal 

 


