
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS SERRINHA 

____________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico SRP: Compras - Habilitação Simplificada e Exclusivo ME/EPP/COOP -136 
Atualização:  Maio/2018 

AVISO EDITAL Nº 04/2019 

Pregão Eletrônico nº 03/2019 Data de abertura: 25/10/2019 às 9h 

 

SRP?  

☒ Sim ☐ Não 

 

 

EXCLUSIVO ME/EPP?  

☒ Sim ☐ Não 

 

OBJETO 

Eventual aquisição de materiais odontológicos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano – Campus Serrinha e demais Órgãos participantes. 

 

 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Até 03 (três) dias úteis anteriores a data de 

abertura da sessão pública. 

 

IMPUGNAÇÕES 

Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data de 

abertura da sessão pública. 

LOCAIS DE ENTREGA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

*Os endereços dos locais de entrega de 

cada órgão participante estão descritos 

nosubitem 4.1. do ANEXO I - Termo de 

Referência.. 

 

*Por descumprimento às exigências 

contidas no edital, conforme dispõe o art. 

 7º da Lei 10.520/2002, a empresa poderá 

ficar impedida de contratar e licitar com a 

União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo de multas e demais 
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cominações legais. 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do INSTITUTO FEDERAL BAIANO pelo endereço 

www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em 

andamento > Cód. UASG “155821”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no 

Comprasgovernamentais. 

 

 

EDITAL Nº 04/2019 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 

(Processo Administrativo n.° 23790.000398/2019-49) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA, por meio do(a) 

Setor de Licitações, sediado a Rua do Rouxinol, 115 – Imbuí – Salvador – Bahia – CEP: 

41.720-052, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por grupo/item, nos termos da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 

da Lei Complementar n° 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: 25/10/2019. 

Horário: 09h - horário de Brasília 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de materiais odontológicos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano – Campus Serrinha e demais Órgãos participantes conforme condições, 

quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.2. A licitação será realizada em grupos e itens, conforme tabela constante no Termo de 

Referência, devendo o licitante, caso participe da licitação do grupo, oferecer proposta para 

todos os itens que o compõem e quanto aos itens avulsos é facultado a participação em 

quantos itens forem de seu interesse. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

2.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano 

– Campus Serrinha, UASG: 155821 

2.2. São participantes nesse certame os seguintes órgãos: 

2.2.1. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS GUANAMBI, UASG 158442 

2.2.2. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS SANTA INÊS, UASG 158277 

2.2.3. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS URUÇUCA, UASG 154617 

2.2.4. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS ITAPETINGA, UASG 154580 

2.2.5. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS, UASG 154581 

2.2.6. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS CATU, UASG 158443 

2.2.7. Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano - 

CAMPUS VALENÇA, UASG 154579 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  
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4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

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

transações inerentes a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

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

do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

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

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 

no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima: 

5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente;  

5.3.2. que estejam reunidas em consórcio; 

5.3.3. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.3.4. que estejam em mora ou inadimplentes perante o IFBaiano; 
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5.4. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas 

vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.5. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

5.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 

a 49. 

5.6. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo 

às seguintes declarações: 

5.6.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.6.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

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

de recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. 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.  
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6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

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

dos seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário e valor total do item; 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 

Referência para cada item; 

6.6.3. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 

prevista para o item.  

6.6.4. Marca; 

6.6.5. Fabricante;  

6.6.6. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos 

de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso;  

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua aceitação.  

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

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

apresentarem irregularidades insanáveis.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

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

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

consignado no registro.  

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário) 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

03 (três) segundos. 

 

7.9.  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão.. 

7.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema.  

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

pelo sistema.  

7.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.  

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
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7.14.1. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes.  

7.15. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

7.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que   transcorrerá 

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

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

para efeito de ordenação das propostas. 

7.18. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da 

Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

 

7.18.1. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 

2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010. 

 

7.19. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço 

não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as 

propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 

margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

 

7.19.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência 

tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

7.20. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.21. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  
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8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

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

fixado por item, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 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 pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 

margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 

eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 

caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do Decreto n° 7174, de 12 de 

maio de 2010. 
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8.7. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender 

aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 

usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.  

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

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

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

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

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

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

pelos demais licitantes. 

8.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do 

licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 

ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para 

alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

9.1.1. SICAF; 

 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação.  

9.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e 

à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

9.3. Habilitação jurídica: 

9.3.1.  Cópia de documento de identidade dos sócios da empresa; 

 

9.3.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.3.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.3.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

9.3.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte segundo 

determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;  

 

9.3.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.3.8. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-

P válida, ou, ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 

7.775, de 2012. 

 

9.3.9. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

 

9.3.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 
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9.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.4.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.4.5. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

9.5. Qualificação econômico-financeira:  

9.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica válida por até 90 (noventa) dias; 

9.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.5.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.5.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.5.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
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SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.  

9.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado: (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 

aceito o envio da documentação por meio do e-mail compras@ifbaiano.edu.br. 

9.7.1. O licitante deverá enviar também, declaração de responsabilidade pela 

autenticidade das cópias dos documentos, conforme ANEXO III deste edital. 

9.7.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

9.7.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.8. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

mailto:xxxxx@xxxxxx.gov.br
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9.8.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

9.8.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 

sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove 

o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006.  

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

 

9.11. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o 

licitante será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.11.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 

reabertura da sessão pública. 

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  
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10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar 

a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances. 

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. 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. 

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

para fins de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  
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12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  
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14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.   

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 

classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, 

quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;  

 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 

2013. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

  

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério da contratante. 
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18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

 

18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

 

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

 

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/2013. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

20.1.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de 

contrato decorrente da ata de registro de preços; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
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20.1.8. quando causar atraso no andamento da sessão pública, bem como conclusão do 

processo licitatório, por deixar de enviar documentos, solicitado pelo pregoeiro no chat, 

como condição para aceitação da proposta ou habilitação do fornecedor. 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.3.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

compras@ifbaiano.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Instituto 
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Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus/Reitoria, seção de Protocolo – 

A/C: Núcleo de Compras e Licitações, endereço: Rua do Rouxinol, 115, Imbuí, Salvador – 

BA, CEP: 41.720-052. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria, nos dias úteis, no 

horário das 07:30 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

22.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

22.10.3.ANEXO III - Declaração de responsabilidade pela autenticidade das cópias dos 

documentos enviados. 

 

Assinado eletronicamente 

DIRETOR GERAL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019 

(Processo Administrativo nº 23790.000398/2019-49) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de materiais odontológicos, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano – Campus Serrinha e Campi participantes, conforme condições, quantidades, exigências e 

estimativas, estabelecidas neste instrumento. 

G
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E

N
S

 
DESCRIÇÃO/ 

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

CATM

AT 
UND QTD 

VALOR 

UND R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

  

G
R

U
P

O
  

1
 

5 

Fluoreto de sódio, concentração 1,23, forma farmacêutica 

gel tixotrópico, característica adicional acidulado, com 200 

ml 

Flúor fosfato acidulado 1,23%. 

 

Flúor acidulado pigmentado. Registro ANVISA. 

Embalagem com 200 mL. Sabor tutti-fruti. 

428102 FRASCO 79 R$ 5,23 R$ 413,17 

  

6 

Fluoreto de sódio, concentração 2, forma farmacêutica gel 

tixotrópico, característica adicional neutro, com 200 ml 

Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Gel 

neutro transparente e com agradável sabor menta. 

Registro ANVISA.   

428103 FRASCO 41 R$ 7,88 R$ 323,08 

  

7 

Moldeira odontológica, material cera c/ espuma de 

poliuretano, tipo p/ aplicação de flúor, modelo simples, tipo 

uso descartável, com 24 unidades 

 

Feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila, 

adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel 

de flúor nos espaços interproximais. Validade: 5 anos. 

Registro ANVISA. Caixa com 24 unidades. Tamanho 

grande. 

428182 CAIXA 41 R$ 41,10 R$ 1.685,10 

  

VALOR TOTAL GRUPO 01 R$ 2.421,35 
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     G
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 2

 

   2
 

   

10 

Escova de robson, tipo ponta taça, uso contra-ângulo, cor 

branca 

 

Escova de robson reta para profilaxia 

404894 
UNIDAD

E 
140 R$ 1,95 R$ 273,00 

  

11 

Escova de robson, tipo ponta cônica, uso contra-ângulo, 

cor branca 

 

Escova de robson cônica para profilaxia 

404892 
UNIDAD

E 
140 R$ 1,56 R$ 218,40 

  

12 

Ponta montada uso odontológico, material silicone, 

formato taça, cor branca, aplicação profilaxia, 

características adicionais flexível, compatibilidade contra 

ângulo 

 

Taça de borracha para profilaxia 

404903 
UNIDAD

E 
100 R$ 1,05 R$ 105,00 

  

VALOR TOTAL GRUPO 02 R$ 596,40 
  

 G
R

U
P

O
  

3

 

 

14 

Pedra pomes- pedra - pomes, material rocha magnética, 

cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, 

uso odontológico, características adicionais extrafino   

embalagem com 100 gramas 

 

Pó extra fino. 

* Abrasivo. 

233497 FRASCO 35 R$ 9,34 R$ 326,90 

  

15 

Pasta profilática, composição básica pedra pomes, 

composição lauril sulfato de sódio, características 

adicionais com fluor, com 90 gramas 

 

Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. 

Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de 

borracha. Utilizada como pasta de polimento inicial. 

Usada em adultos e crianças. Sabores tutti-frutti. Registro 

MS. Embalagem com 90 gramas. 

417702 
BISNAG

A 
77 R$ 6,64 R$ 511,28 

  

VALOR TOTAL GRUPO 03 R$ 838,18 
  

G
R

U
P

O
  
4

 22 

Acessório para radiologia, tipo posicionador, 

componentes conjunto completo, uso desmontável, 

esterilidade autoclavável 

 

Posicionador filme radiográfico, uso adulto, 

características adicionais peça e embalagem do kit 

deverão ser autoclavável.  Kit com 1 posicionador para 

incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador 

para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 

posicionador para molar superior esquerdo e inferior 

direito, 3 dispositivos para mordida, posicionador para 

radiografia interproximal e 1 pote para armazenamento 

427353 
UNIDAD

E 
18 R$ 49,20 R$ 885,60 

  

javascript:void(0)
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23 

Acessório para radiologia, tipo colgadura, material aço 

inoxidável, características adicionais individual 

 

Colgadura individual. Indicado para prender ou pendurar 

filme radiográfico. Fabricado em aço inox. Validade 

indeterminada. 

422654 
UNIDAD

E 
75 R$ 3,25 R$ 243,75 

  

24 

Acessório para radiologia, tipo cartela, material papelão, 

características adicionais para 2 películas, com 100 

unidades 

 

Cartela para radiografia. Papel 240 g. Ficha com 02 

furos. Embalagem com 100 unidades. 

420216 
UNIDAD

E 
12 R$ 10,86 R$ 130,32 

  

25 

Acessório para radiologia, tipo cartela, material plástico, 

características adicionais para 4 películas 

 

Cartela plástica para radiografia. Plástico transparente. 

Ficha com 04 furos. 

420218 
UNIDAD

E 
11 R$ 14,46 R$ 159,06 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 04 R$ 1.418,73 
  

G
R
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P

O
 0

5
 

46 

Coletor material pérfuro-cortante, material papelão, 

capacidade total 7, acessórios alças rígidas e tampa, 

componentes adicionais revestimento interno em 

polietileno alta densidade, tipo uso descartável 

 

Acondicionamento correto de resíduos perfurantes e 

cortantes. Capacidade de 7 litros. Produzido a partir de 

papelão ondulado de cor parda, ficando com apresentação 

final na cor amarelo dourado. Validade: 5 anos. Registro 

ANVISA. 

363484 
UNIDAD

E 
23 R$ 4,39 R$ 100,97 

  

47 

Suporte laboratório, material metal, tipo tipo iglu, 

aplicação coletor de perfurocortante, adicional depositor 

coletor de 7 litros 

 

Suporte feito em aço com pintura epóxi branco. 

Acompanha parafuso e bucha. Suporte para coletor de 7 

litros. 

435845 
UNIDAD

E 
7 R$ 29,21 R$ 204,47 

  

48 

Coletor material pérfuro-cortante, material papelão, 

capacidade total 3, acessórios alças rígidas e tampa, 

componentes adicionais revestimento interno em 

polietileno alta densidade, tipo uso descartável 

 

Coletor para material perfuro-cortante, composto de 

papel resistente e saco plástico resistente. Capacidade 

para 3 litros. Possui alça dupla para transporte. Produzido 

de acordo com o NBR 13853. 

363483 
UNIDAD

E 
23 R$ 5,39 R$ 123,97 

  

49 
Suporte, material metal, aplicação coletor de 

perfurocortante, características adicionais coletor de 3 
431084 

UNIDAD

E 
9 R$ 30,67 R$ 276,03 
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litros 

 

Suporte feito em aço com pintura epóxi branco. 

Acompanha parafuso e bucha. Suporte para coletor de 3 

litros. 

VALOR DO GRUPO 05 R$ 705,44 
  

 G
R

U
P

O
 0

6
 

50 

Saco, material plástico, tipo uso odontológico, cor 

incolor, largura 4, comprimento 13, transmitância 

transparente, com 100 unidades 

 

Saco plástico para sacolé. Medidas: 4 x 23 cm. 

Transparente. Embalagem com 100 unidades 

270209 
EMBAL

AGEM 
80 R$ 2,49 R$ 199,20 

  

51 

Saco plástico lixo, capacidade 30, cor branca, 

apresentação peça única, largura 59, altura 62, 

características adicionais com tarja vermelha ´lixo 

hospitalar´, aplicação coleta de resíduos de serviços de 

saúde, com 100 unidades 

 

Saco plástico para lixo hospitalar. Volume 30 litros. Cor 

branca. Embalagem com 100 unidades. 

246550 
EMBAL

AGEM 
50 R$ 17,58 R$ 879,00 

  

52 

Saco plástico lixo, capacidade 50, cor branca, 

apresentação peça única, largura 63, altura 80, 

características adicionais leitoso, 3 micra, símbolo de 

substância infectante, aplicação hospitalar, com 100 

unidades 

 

Saco plástico para lixo hospitalar. Volume 50 litros. Cor 

branca. Embalagem com 100 unidades. 

296529 
EMBAL

AGEM 
45 R$ 20,09 R$ 904,05 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 06 R$ 1.982,25 
  

G
R
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P

O
 0

7
 

63 

Touca, tipo descartável, material polipropileno, cor 

branca, características adicionais tamanho único com 

elástico, com 100 unidades 

 

Touca sanfonada e com elástico. Gramatura 10. Cor 

branca. Produzidas a partir de polipropileno/tecido não 

tecido (TNT). Descartáveis, individuais e de uso único. 

Embalagem com 100 unidades. 

332930 PACOTE 72 R$ 9,92 R$ 714,24 

  

64 

Óculos proteção, material armação acetato / 

policarbonato, tipo proteção visão periférica, tipo lente 

anti-embaçante, cor lente incolor, aplicação combate 

incêndio florestal, características adicionais moldura 

frontal neoprene, sistema filtro descartá-, tipo fixação 

faixa de borracha, revestimento interno borrac 

 

Óculos de segurança, constituídos de arco de material 

plástico preto e um visor de policarbonato incolor que 

247031 
UNIDAD

E 
19 R$ 15,38 R$ 292,22 
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filtra 99,9 % todos raios ultravioleta com tratamento 

anti-risco. Possui apoio nasal e proteção lateral injetada 

do mesmo material. 

 

66 

Luva de proteção, material polietileno, aplicação uso 

geral, tamanho único, características adicionais 

antialérgico, tipo uso descartável, com 100 unidades 

 

Sobreluva descartável. Material: Polietileno. Cor 

transparente. Validade: 5 anos após data de fabricação. 

Embalagem com 100 unidades. 

407965 CAIXA 65 R$ 3,15 R$ 204,75 

  

67 

Sapatilha, material tnt, cor branca, aplicação uso 

laboratório, características adicionais com elástico, não 

estéril, aplicação de resina an-, tipo uso descartável, 

tamanho único embalagem com 100 unidades 

 

Propé. Confeccionado em propileno/tecido não tecido 

(TNT). Gramatura 30. Descartáveis, individuais e de 

uso único. Com elástico em todo perímetro. 

Embalagem com 100 unidades. 

341935 CAIXA 14 R$ 9,51 R$ 133,14 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 07 R$ 1.344,35 
  

G
R
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80 

Pinça odontológica, material aço inoxidável, tamanho 

cerca de 13, referência 317, indicação clínica, aplicação 

p/ algodão, esterilidade autoclavável 

 

Pinça odontológica para algodão. Tamanho 13 cm. 

Fabricado em aço inox. Autoclavável. Validade: 5 anos 

após a data de fabricação. 

413333 
UNIDAD

E 
24 R$ 6,78 R$ 162,72 

  

81 

Pinça odontológica, material aço inoxidável, tamanho 

cerca de 17, referência 317, indicação clínica, aplicação 

p/ algodão, esterilidade autoclavável 

 

Pinça odontológica para algodão. Tamanho 17 cm. 

Fabricado em aço inox. Autoclavável. Validade: 5 anos 

após a data de fabricação. 

413334 
UNIDAD

E 
38 R$ 10,02 R$ 380,76 

  

82 

Espelho bucal, material aço inoxidável e espelho, tipo 

plano, tamanho nº 5, uso encaixe universal, comprimento 

cabo cabo padrão, tipo uso autoclavável, apresentação 

embalagem individual 

 

Espelho Bucal em aço Inox. Autoclavável. 

413310 
UNIDAD

E 
90 R$ 4,13 R$ 371,70 

  

83 

Cabo para espelho cabo espelho bucal, material alumínio, 

característica adicional colorido, formato redondo, tipo 

uso autoclavável 

 

Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para 

413298 
UNIDAD

E 
50 R$ 5,72 R$ 286,00 

  



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      6 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

maior alcance. Autoclavável. Validade: 10 anos após a 

data de fabricação. Cores diversas: azul, preto e rosa 

VALOR TOTAL DO GRUPO 08 R$ 1.201,18 
  

G
R
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99 

Afastador odontológico, material aço inoxidável, tipo 

minesota 

Material: Aço Inox. Não cortante. Validade: 

Indeterminada. Garantia: 2 anos. Autoclavável. Registro 

ANVISA. 

314524 
UNIDAD

E 
38 R$ 9,60 R$ 364,80 

  

100 

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 11,5, tipo 

ponta curva, tipo íris 

Tesoura, em aço inox, autoclavável, comprimento 11,5 

cm, ponta curva. 

275362 
UNIDAD

E 
26 R$ 13,91 R$ 361,66 

  

101 

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 11, tipo 

ponta reta, tipo íris 

Tesoura, em aço inox, autoclavável, comprimento 11,5 

cm, ponta reta. 

366077 
UNIDAD

E 
29 R$ 13,78 R$ 399,62 

  

102 

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, 

tipo ponta sem dentes, comprimento 12, características 

adicionais com vídea 

 

Pinça cirúrgica, em aço inox, 12 cm, autoclavável. 

289564 
UNIDAD

E 
30 R$ 16,30 R$ 489,00 

  

103 

Cuba uso hospitalar, material aço inox, formato redondo, 

capacidade cerca de 150 

 

Aço inox. Autoclavável. 8cm. Capacidade: 160 ml. 

439208 
UNIDAD

E 
20 R$ 11,65 R$ 233,00 

  

104 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 18 l, características adicionais molares 

superiores lado esquerdo, tipo uso autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 18 L. 

413514 
UNIDAD

E 
9 R$ 57,21 R$ 514,89 

  

105 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 18 r, características adicionais molares 

superiores lado direito, tipo uso autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 18 R. 

413513 
UNIDAD

E 
9 R$ 57,87 R$ 520,83 

  

106 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 151, características adicionais pré-

molares, incisivos e raízes inferiores, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 151. 

413522 
UNIDAD

E 
9 R$ 64,47 R$ 580,23 
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107 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 150, características adicionais pré-

molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 150. 

413523 
UNIDAD

E 
9 R$ 72,54 R$ 652,86 

  

108 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 23, características adicionais molares 

inferiores, tipo uso autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 23. 

 413515 
UNIDAD

E 
9 R$ 86,20 R$ 775,80 

  

109 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 17, aplicação uso odontológico 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 17. 

378164 
UNIDAD

E 
9 R$ 82,86 R$ 745,74 

  

110 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 65, características adicionais extração de 

raízes superiores, ambos os lados, reg, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 65. 

413512 
UNIDAD

E 
9 R$ 54,85 R$ 493,65 

  

111 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 69, características adicionais raízes 

superiores e inferiores, tipo uso autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 69. 

413510 
UNIDAD

E 
9 R$ 56,70 R$ 510,30 

  

112 

Fórceps odontológico, material aço inoxidável, tipo 

adulto, número 16, características adicionais molares 

inferiores ambos os lados 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos contra defeitos 

de fabricação. Nº 16. 

432453 
UNIDAD

E 
9 R$ 65,71 R$ 591,39 

  

113 

Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo 

seldin, características adicionais direita, referência nº 1, 

esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 01 R. 

413384 
UNIDAD

E 
9 R$ 26,23 R$ 236,07 

  

114 

Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo 

seldin, características adicionais esquerda, referência nº 

1, esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 01 L. 

413385 
UNIDAD

E 
9 R$ 26,54 R$ 238,86 
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115 

Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo 

seldin, características adicionais reta, referência nº 2, 

esterilidade autoclavável 

Aço inox. Autoclavável. N° 02. 

413388 
UNIDAD

E 
15 R$ 31,67 R$ 475,05 

  

116 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

seldin dupla, tamanho nº 12 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 12. 

437912 
UNIDAD

E 
13 R$ 48,73 R$ 633,49 

  

117 

Alavanca odontológica, material aço inoxidável, tipo 

apexo, características adicionais reta, referência 304, 

esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 304. 

413383 
UNIDAD

E 
14 R$ 25,35 R$ 354,90 

  

118 

Broca alta rotação, material carbide, formato tronco 

cônica, característica adicional picotada, tipo haste haste 

longa, tipo corte cirúrgica, numeração americana 1 ref. 

702 

 

Broca para alta rotação com haste longa, 25mm. Broca 

estável e funcional, lâminas de corte precisas 

desempenhando trabalho por uma longa vida útil. 

Validade: Indeterminada. Registro ANVISA. 

Autoclavável. 

403389 
UNIDAD

E 
36 R$ 6,56 R$ 236,16 

  

119 

broca alta rotação, material carbide, formato tronco 

cônica, característica adicional picotada, tipo haste haste 

longa, tipo corte cirúrgica, numeração americana 1 ref. 

701 

 

Broca para alta rotação com haste longa, 25mm. Broca 

estável e funcional, lâminas de corte precisas 

desempenhando trabalho por uma longa vida útil. 

Validade: Indeterminada. Registro ANVISA. 

Autoclavável. 

403387 
UNIDAD

E 
36 R$ 6,56 R$ 236,16 

  

120 

Porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo hegar, 

comprimento 14 

 

Instrumento cirúrgico para sutura de tecidos. Aço inox. 

Autoclavável. Ponta serrilhada. Tamanho 14 cm. 

243286 
UNIDAD

E 
15 R$ 59,43 R$ 891,45 

  

121 

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo halstead 

mosquito, tipo ponta reta, comprimento 12,50, aplicação 

hospitalar 

 

Pinça para uso geral, também conhecida como Pinça 

Hemostática. Ponta reta, com serrilha. Fabricado em aço 

inoxidável. Autoclavável. Tamanho: 12 cm. Embalagem 

Plástica individual, constando os dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de 

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

252080 
UNIDAD

E 
11 R$ 40,30 R$ 443,30 
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Normas da ABNT, CE. 

122 

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo halstead 

mosquito, tipo ponta curva, comprimento 12,50, 

aplicação hospitalar 

 

Pinça para uso geral, também conhecida como Pinça 

Hemostática. Ponta curva, com serrilha. Fabricado em 

aço inoxidável. Autoclavável. Tamanho: 12 cm. Possui 

travas para mantê-la fechada. Embalagem Plástica 

individual, constando os dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de 

acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE. 12cm. 

252078 
UNIDAD

E 
13 R$ 23,67 R$ 307,71 

  

123 

Cureta, material aço inoxidável, referência nº 85, formato 

côncavo corpo duplo, aplicação cirurgia, tipo lucas, 

esterilidade autoclavável 

 

Instrumento cortante. Produzido em liga de Aço 

Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio 

anodizado. Totalmente autoclavável. Garantia: 2 anos. 

Validade: Indeterminada. 

413560 
UNIDAD

E 
12 R$ 21,59 R$ 259,08 

  

124 

Broca alta rotação, material carbide, formato cônica 

longa, característica adicional topo arredondado, tipo 

haste haste regular, tipo corte zekrya, referência ref. 151 

 

Broca para alta rotação. Material Tungstênio. Formato 

tronco-cônica. 23 mm. Validade indeterminada. 

403874 
UNIDAD

E 
33 R$ 13,63 R$ 449,79 

  

125 

Broca alta rotação, material carbide, formato cônica 

longa, característica adicional topo arredondado, tipo 

haste haste longa, tipo corte zekrya, referência ref. 151 

 

Broca para alta rotação. Material Tungstênio. Formato 

tronco-cônica. 28 mm. Validade indeterminada. 

403873 
UNIDAD

E 
31 R$ 18,69 R$ 579,39 

  

126 

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº 12, tipo 

descartável, esterilidade estéril, características adicionais 

embalada individualmente 

Caixa com 100 unidades 

 

Lâmina de bisturi 12 - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

313628 Caixa 12 R$ 34,31 R$ 411,72 

  

127 

Agulha odontológica, material aço inoxidável 

siliconizado, aplicação gengival/anestesia, dimensão 30 g 

extra curta, tipo ponta com bisel trifacetado, tipo conexão 

conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, descartável, 

apresentação c/ protetor plástico e lacre 

caixa com 100 unidades 

442142 Caixa 58 R$ 36,07 R$ 2.092,06 
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Agulha gengival para aplicação de anestésico local 

odontológico 30G extra-curta - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

128 

Agulha Odontológica 27 G agulha odontológica, material 

aço inoxidável siliconizado, aplicação gengival / 

anestesia, dimensão 27 g longa, tipo ponta* com bisel 

trifacetado, tipo conexão conector p/ seringa carpule, tipo 

uso estéril, descartável, apresentação c/ protetor plástico e 

lacre 

caixa com 100 unidades 

 

Agulha gengival para aplicação de anestésico local 

odontológico 27G LONGA - O prazo de validade na data 

da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

442144 Caixa 51 R$ 32,45 R$ 1.654,95 

  

129 

Agulha odontológica, material aço inoxidável 

siliconizado, aplicação gengival / anestesia, dimensão 30 

g curta, tipo ponta* com bisel trifacetado, tipo conexão 

conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, descartável, 

apresentação c/ protetor plástico e lacre 

caixa 100 unidades 

 

Agulha gengival para aplicação de anestésico local 

odontológico 30G curta - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

442145 Caixa 29 R$ 39,65 R$ 1.149,85 

  

130 

Agulha gengival curta agulha odontológica, material aço 

inoxidável siliconizado, aplicação gengival / anestesia, 

dimensão 27 g curta, tipo ponta* com bisel trifacetado, 

tipo conexão conector p/ seringa carpule, tipo uso estéril, 

descartável, apresentação c/ protetor plástico e lacre 

caixa com 100 unidades 

Agulha gengival para aplicação de anestésico local 

odontológico 27G curta - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

442143 Caixa 14 R$ 33,67 R$ 471,38 

  

131 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 6,50, 

esterilidade estéril, características adicionais 

comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada 

c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 

anatômico, embalagem conforme norma ABNT c/ 

abertura asséptica 

Par 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex de borracha 

natural tamanho 6,5 - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

269946 
Pacote 1 

par 
90 R$ 1,08 R$ 97,20 
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132 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7, 

esterilidade estéril, características adicionais 

comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada 

c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 

anatômico, embalagem conforme norma abnt c/ abertura 

asséptica 

Par 

 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex de borracha 

natural tamanho 7 - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

269839 
Pacote 1 

par 
155 R$ 1,14 R$ 176,70 

  

133 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 7,5 

esterilidade estéril, características adicionais 

comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada 

c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 

anatômico, embalagem conforme norma ABNT c/ 

abertura asséptica 

 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex de borracha 

natural tamanho 7,5- O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

269838 
Pacote 1 

par 
120 R$ 1,03 R$ 123,60 

  

134 

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho 8, 

esterilidade estéril, características adicionais 

comprimento mínimo de 28cm, apresentação lubrificada 

c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso descartável, formato 

anatômico, embalagem conforme norma ABNT c/ 

abertura asséptica 

 Par 

 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em látex de borracha 

natural tamanho 8- O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

269837 
Pacote 1 

par 
90 R$ 1,11 R$ 99,90 

  

135 

Seringa, material polipropileno, capacidade 10, tipo bico 

bico central luer lock ou slip, tipo vedação êmbolo de 

borracha, adicional graduada, numerada, tipo agulha c/ 

agulha 22 g x 1´, componente adicional c/ sistema 

segurança segundo nr/32, esterilidade estéril, descartável, 

apresentação embalagem individual 

 

Seringa descartável 10mL com agulha estéril - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

439707 Unidade 130 R$ 0,87 R$ 113,10 

  

136 

Seringa, material polipropileno, capacidade 20, tipo bico 

bico central luer lock ou slip, tipo vedação êmbolo de 

borracha, adicional graduada, numerada, tipo agulha c/ 

439711 Unidade 50 R$ 0,76 R$ 38,00 
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agulha 22 g x 1´, componente adicional c/ sistema 

segurança segundo nr/32, esterilidade estéril, descartável, 

apresentação embalagem individual 

 

Seringa descartável 20mL com agulha estéril - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

137 

Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 3-0, 

cor preto, comprimento 45, características adicionais com 

agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento 

agulha 2,0, esterilidade estéril 

Embalagem com 24 unidades 

 

Fio de sutura nylon monofilamento 3-0 agulhado estéril – 

agulha 3/8 CT 2cm - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 

Embalagem com 24 unidades 

281319 Unidade 24 R$ 33,94 R$ 814,56 

  

138 

Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, cor preto 

trançado, comprimento 45, características adicionais com 

agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento 

agulha 1,70, esterilidade estéril 

 

Fio de sutura seda natural e trançada 3-0 agulhado estéril 

– agulha ½ círculo cortante 1,7cm - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

281554 Unidade 1488 R$ 2,13 R$ 3.169,44 

  

139 

Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, cor preto 

trançado, comprimento 45, características adicionais com 

agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento 

agulha 1,70, esterilidade estéril 

Embalagem com 24 unidades 

 

Fio de sutura seda natural e trançada 4-0 agulhado estéril 

– agulha ½ círculo cortante 1,7cm - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante Embalagem com 24 unidades. 

281555 Unidade 11 R$ 33,70 R$ 370,70 

  

140 

Descolador, material aço inoxidável, tipo formato destaca 

periósteo, modelo sindesmótomo 

 

descolador, material aço inoxidável, tipo formato destaca 

periósteo, modelo sindesmótomo 

413450 
UNIDAD

E 
17 R$ 41,85 R$ 711,45 

  

141 

Descolador, material aço inoxidável, tipo formato destaca 

periósteo, modelo molt 

 

 413449 
UNIDAD

E 
22 R$ 51,79 R$ 1.139,38 
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É utilizada para deslocamento do periósteo em cirurgia 

odontológica. aço inox. 

 autoclavável. 

142 

Cabos de bisturi nº 3 

 

cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 3 

272821 
UNIDAD

E 
24 R$ 10,45 R$ 250,80 

  

143 

Alveolótomo, material aço inoxidável, tipo ponta luer 

curvo, características adicionais articulado, esterilidade 

autoclavável 

 

alveolótomo, material aço inoxidável, tipo ponta luer 

curvo, características adicionais articulado, esterilidade 

autoclavável 

413399 
UNIDAD

E 
10 R$ 68,00 R$ 680,00 

  

144 

sugador, material aço inoxidável, tipo cirúrgico, 

características adicionais curvo, esterilidade autoclavável 

produzido em liga de metal cromado. 

* totalmente autoclavável. 

* validade: indeterminada. 

* garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. 

418159 Unidade 7 R$ 16,00 R$ 112,00 

  

145 

Sugador cirúrgico 

sugador, material resina abs/polipropileno/pvc, tipo 

sangue, apresentação embalagem individual, tipo uso 

estéril, descartável 

caixa com 20 unidades 

 

 

Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em 

resina ABS. 

Produto descartável. 

Possui ponteira removível. 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

406293 Caixa 89 R$ 27,25 R$ 2.425,25 

  

146 

Conjunto cirúrgico, componentes 2 aventais manga 

longa, 2 campos mesa/bancada, tipo uso 1 campo 

fenestrado, 2 toalhas absorventes, características 

adicionais 1 protetor de refletor, 2 protetores de 

mangueira, uso descartável,estéril, material não tecido, 

100 polipropileno, utilização odontologia 

 

Kit cirúrgico descartável  Produto em TNT. 

* Estéril e descartável. 

* Gramatura 20. 

* Validade: 3 anos. 

* Registro ANVISA: 80719720003. 

443956 
UNIDAD

E 
60 R$ 24,37 R$ 1.462,20 

  

147 

Hemostático tópico, princípio ativo cloreto de alumínio, 

aspecto físico líquido 

Frasco 10 ml 

422554 Frasco 24 R$ 22,20 R$ 532,80 
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Solução hemostática à base de cloreto de alumínio - O 

prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

148 

Hemostático Reabsorvível 

caixa 10 unidades 

Esponja hemostática. Indicada em procedimentos 

cirúrgicos devido ao seu grande poder hemostático e 

cicatrizante.  Composição 100% gelatina liofilizada de 

origem porcina. Esterilizada por raios gama. Peso 

máximo de 10mg. Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. 

Apresentação embalagem com 10 unidades. Similar, 

igual ou superior a Hemospon – Maquira 

 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

417242 Caixa 21 R$ 31,90 R$ 669,90 

  

149 

Lâmina de bisturi 15 lâmina bisturi, material aço 

inoxidável, tamanho nº 15, tipo descartável, esterilidade 

estéril, características adicionais embalada 

individualmente 

caixa co m 100 unidades 

 

 O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

 

366903 
Caixa 10 R$ 30,41 R$ 304,10 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 09 R$ 31.646,22 
  

G
R

U
P

O
 1

0
 

150 

Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo 

periodontal, características adicionais milimetrada, 

modelo nabers 2 n, tipo cabo cabo oco 

 

Indicado para exames clínicos de rotina e em 

procedimentos de periodontia para avaliação da saúde 

periodontal dos pacientes (existência de bolsas 

periodontais, perda óssea, entre outros). Aço Immunity. 

Autoclavável. Validade Indeterminada. Ponta dupla. 

Registro ANVISA. Igual, similar ou superior a golgran 

436594 
UNIDAD

E 
11 R$ 24,80 R$ 272,80 

  

151 

Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo 

periodontal, características adicionais milimetrada, 

modelo who (0ms) 

 

Sonda odontológica OMS. Material em aço Immunity. 

Tipo periodontal. Autoclavável.Igual, similar ou superior 

a golgran 

419944 
UNIDAD

E 
20 R$ 44,47 R$ 889,40 

  

152 
Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo 

periodontal, características adicionais milimetrada, 
414215 

UNIDAD

E 
23 R$ 47,51 R$ 1.092,73 
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modelo willians, tipo cabo 2 pontas ativas rombas 

Sonda periodontal milimetrada Williams. Ponta única. 

 

 Indicada para exames clínicos de rotina e em 

procedimentos de periodontia para avaliação da saúde 

periodontal dos pacientes. Aço tipo Immunity. 

Autoclavável. Marcações precisas feitas a laser, não 

desaparecem com a utilização. Igual, similar ou superior 

a golgran 

154 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo gracey, 

modelo nº 1-2, características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox grau cirúrgico, 

N° 1-2. Raspagem em áreas profundas, alisamento 

radicular e debridamento periodontal em região de dentes 

anteriores. Igual, similar ou superior a golgran 

427569 
UNIDAD

E 
14 R$ 51,27 R$ 717,78 

  

155 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo gracey, 

modelo nº 3-4, características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox grau cirúrgico, 

N° 3-4. Raspagem em áreas profundas, alisamento 

radicular e debridamento periodontal em região de dentes 

anteriores. Igual, similar ou superior a golgran 

427570 
UNIDAD

E 
14 R$ 51,27 R$ 717,78 

  

156 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo gracey, 

modelo nº 5-6, características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox grau cirúrgico, 

N° 5-6. Raspagem em áreas profundas, alisamento 

radicular e debridamento periodontal em região de dentes 

anteriores. Igual, similar ou superior a golgran 

427571 
UNIDAD

E 
11 R$ 151,65 R$ 1.668,15 

  

157 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo gracey, 

modelo nº 7-8, características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox grau cirúrgico, 

N° 7-8. Raspagem em áreas profundas, alisamento 

radicular e debridamento periodontal em faces 

vestibulares e linguais de dentes posteriores. Igual, 

similar ou superior a golgran 

427572 
UNIDAD

E 
14 R$ 151,65 R$ 2.123,10 

  

158 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo gracey, 

modelo 11-12 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox grau cirúrgico, 

N° 11-12. Raspagem em áreas profundas, alisamento 

radicular e debridamento periodontal em faces mesiais de 

dentes posteriores.   Igual, similar ou superior a golgran 

253771 
UNIDAD

E 
11 R$ 30,00 R$ 330,00 

  

159 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo gracey, 

modelo nº 13-14, características adicionais cabo oco 

 

427573 

 

UNIDAD

E 
14 R$ 42,11 R$ 589,54 
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Cureta periodontal Gracey em aço inox grau cirúrgico, 

N° 13-14. Raspagem em áreas profundas, alisamento 

radicular e debridamento periodontal em faces distais de 

dentes posteriores. Igual, similar ou superior a golgran 

160 

Pedra afiar, tipo reta arcansas, comprimento 102, largura 

25, espessura 10, especificação jt 911 

 

Pedra de Arkansas com granulação fina, indicada para 

afiação de instrumentos sem fio e curetas periodontias. 

Dimensões: 10 cm x 2,5 cm x 6 cm. Lubrificar a pedra 

com óleo. Qualidade, durabilidade e eficiência na 

realização de procedimentos odontológicos. 

 288667 
UNIDAD

E 
13 R$ 28,88 R$ 375,44 

  

161 

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo ponta 

morse, modelo nº 0-00, características adicionais cabo 

oco 

 

Indicado para a raspagem de dentes anteriores apinhados 

ou sobrepostos e remoção de manchas. Aço Immunity, 

Autoclavável. Validade indetermindada.Igual, similar ou 

superior a golgran 

444571 
UNIDAD

E 
14 R$ 46,86 R$ 656,04 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 10 R$ 9.432,76 
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168 

Cloreto de sódio, concentraçao 0,9 %, forma 

farmaceutica solução estéril não injetável 

Frasco 100 ml 

 

Soro fisiológico estéril, cloreto de sódio 0,9% - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

371273 Frasco 40 R$ 4,10 R$ 164,00 

  

169 

Petrolato, concentração puro, forma farmacêutica pomada 

bisnaga 30 g 

 

Vaselina sólida - O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante 

394023 Bisnaga 8 R$ 7,34 R$ 58,72 

  

170 

Petrolato, concentração puro, forma farmacêutica pomada 

frasco 100 ml 

 

Vaselina líquida - O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante 

394023 Frasco 8 R$ 7,34 R$ 58,72 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 11 R$ 281,44 
  

G
R

U

P
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1
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171 

Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo 10 

volumes 

Frasco 100 ml 

277319 Frasco 9 R$ 6,35 R$ 57,15 
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Água oxigenada 10 volumes, solução de peróxido de 

hidrogênio 3% antisséptico tópico - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

172 

Iodopovidona (pvpi), concentração a 10% (teor de iodo 

1%), forma farmacêutica solução degermante 

Frasco 1 litro 

 

Polivinilpirrolidona iodo, líquido límpido, castanho 

avermelhado, odor característico de iodo. Anti-séptico 

para uso tópico. De amplo espectro para pele e mucosa. - 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

398705 Frasco 10 R$ 27,30 R$ 273,00 

  

173 

Bicarbonato de sódio, pureza alto grau de pureza (min. 

99%), granulometria granulometria específica, aplicação 

equipamento de profilaxia bucal 

frasco 250gramas 

 

Bicarbonato de sódio granulometria extra fina indicado 

para profilaxia dental - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

271052 

 
Frasco 34 R$ 15,52 R$ 527,68 

  

174 

Clorexidiina -embalagem 2 litro 

 

digluconato concentração 0,12 foma farmacêutica 

colutório, solução de clorexidina composição gluconato 

de clorexidina, aspecto físico líquido, sem alcool, 

aplicação antiséptico, uso odontologico, concentração, 

0,12 sabor mental- SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR 

AO PERIOGARD  O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

341174 LITROS 78 R$ 53,63 R$ 4.183,14 

  

176 

Solução de Milton hipoclorito de sódio, aspecto físico 

solução aquosa, concentração teor 1 de cloro ativo 

Frasco 1 litro 

 

Solução de Hipoclorito de Sódio a 1%. 

Frasco com 1 litro. O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

437161 Frasco 15 R$ 7,09 R$ 106,35 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 12 R$ 5.147,32 
  

 

 
177 

conjunto uso odontológico, tipo endodôntico para 

aspiração, material aço inoxidável, componentes 1 cânula 

intermediária, componente adicional 03 cânulas 

436482 Conjunto 13 R$ 40,89 R$ 531,57 
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GRU

PO 

13 

Conjunta 

 

* Três tamanhos de agulhas 

* Tamanho da cânula permite perfeita empunhadura 

* Produto autoclavável 

* Autoclavável. 

* MEDIDAS DO PRODUTO: 

- Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm 

- Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm 

- Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm 

- Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm 

(externo) 

* Registro ANVISA 

178 

Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo 

exploradora, características adicionais endodontia, 

modelo nº 47, tipo cabo cabo maciço 

 

* Instrumento perfurocortante. 

* Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 

* Cabo em alumínio anodizado. 

* Totalmente autoclavável. 

* Garantia: 2 anos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

413324 Unidade 18 R$ 4,60 R$ 82,80 

  

183 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço 

inoxidável, formato gates, referência ref. 2, comprimento 

32 

  Fabricada em Aço Inox. 

* Durabilidade e proteção contra a corrosão. 

* Flexíveis. 

 

* As lâminas de corte alinhadas com alta precisão 

permitem um corte mais limpo e duradouro. 

* A calibração milimétrica da haste evita vibrações 

indesejadas durante a sua utilização e permite um encaixe 

perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos 

mesmos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

403609 
UNIDAD

E 
15 R$ 9,83 R$ 147,45 

  

184 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço 

inoxidável, formato gates, referência ref. 1, comprimento 

32 

 Fabricada em Aço Inox. 

* Durabilidade e proteção contra a corrosão. 

* Flexíveis. 

 

* As lâminas de corte alinhadas com alta precisão 

permitem um corte mais limpo e duradouro. 

* A calibração milimétrica da haste evita vibrações 

403610 
 

 

UNIDAD

E 
15 R$ 28,96 R$ 434,40 
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indesejadas durante a sua utilização e permite um encaixe 

perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos 

mesmos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

185 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço 

inoxidável, formato gates, referência ref. 3, comprimento 

32 

Fabricada em Aço Inox. 

* Durabilidade e proteção contra a corrosão. 

* Flexíveis. 

 

* As lâminas de corte alinhadas com alta precisão 

permitem um corte mais limpo e duradouro. 

* A calibração milimétrica da haste evita vibrações 

indesejadas durante a sua utilização e permite um encaixe 

perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos 

mesmos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

403611 
UNIDAD

E 
15 R$ 8,31 R$ 124,65 

  

186 

Gás refrigerante, aplicação teste de vitalidade pulpar, 

apresentação cilindro descartável, elemento básico 

propano/butano 

frasco 200 ml 

 

Teste de vitalidade pulpar spray - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

417284 Frasco 15 R$ 28,82 R$ 432,30 

  

187 

Formocresol, composição formaldeído + orto-cresol, 

concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em 

solução glicerinada 

frasco 10 ml 

 

Formocresol, composição formaldeído + orto-cresol, 

concentração 19% + 35% aproximadamente, veículo em 

solução glicerinada - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

374821 Frasco 13 R$ 7,96 R$ 103,48 

  

188 

Paramonoclorofenol, associação cânfora, aspecto físico 

líquido 

frasco 20 ml 

 

Paramonoclorofenol, associação cânfora, aspecto físico 

líquido - O prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante 

429902 Frasco 15 R$ 8,32 R$ 124,80 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 13 R$ 1.981,45 
  

javascript:void(0)


 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      20 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

G
R

U
P

O
 1

4
 

189 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 10, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

Lima K File confeccionada em aço inoxidável #10 25mm 

– caixa com 6 unidades 

* Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação 

de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02 

 

 

419457 Caixa 12 R$ 13,84 R$ 166,08 

  

190 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 06, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K FILE 6 DE 21 mm* Lima Manual em aço inoxidável 

para instrumentação de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

419488 - Caixa 12 R$ 37,33 R$ 447,96 

  

191 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 08, componentes c/ curso 

caixa com 6 unidades 

 

K -FILE 8 DE 21MM * Lima Manual em aço inoxidável 

para instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

419477 Caixa 12 R$ 13,07 R$ 156,84 

  

192 
lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 21, aplicação digital, 
419474 Caixa 12 R$ 14,16 R$ 169,92 
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tamanho nº 10, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K FILE DE 10 DE 21MM * Lima Manual em aço 

inoxidável para instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

193 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 20, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K FILE DE 20 25MM * Lima Manual em aço inoxidável 

para instrumentação de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

419458 Caixa 12 R$ 34,04 R$ 408,48 

  

194 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 08, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K file 8 de 25 mm * Lima Manual em aço inoxidável 

para instrumentação de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

419460 Caixa 12 R$ 12,59 R$ 151,08 

  

195 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 06, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

419471 Caixa 12 R$ 39,47 R$ 473,64 
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K file 6 de 25mm* Lima Manual em aço inoxidável para 

instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

196 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 20, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K-flexofile 20 21mm * Lima Manual em aço inoxidável 

para instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

419475 Caixa 12 R$ 26,73 R$ 320,76 

  

197 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 15, componentes c/ cursor caixa com 6 

unidades 

 

K-flexofile 15 21mm * Lima Manual em aço inoxidável 

para instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

419478 Caixa 12 R$ 46,57 R$ 558,84 

  

198 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 15, componentes c/ cursor caixa com 6 

unidades 

 

K F DE 15 25MM* Lima Manual em aço inoxidável para 

instrumentação de canais radiculares.  

419461 Caixa 12 R$ 39,47 R$ 473,64 
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* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

* 

 

199 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 31, aplicação digital, 

tamanho nº 20, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

KF 20 DE 31MM * Lima Manual em aço inoxidável para 

instrumentação de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

420272 Caixa 12 R$ 55,97 R$ 671,64 

  

200 

Lima uso odontológico, material aço inoxidável, modelo 

tipo kerr flexível, comprimento 31, aplicação digital, 

tamanho nº 15, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 * Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação 

de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante maior 

flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. 

É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

420274 Caixa 12 R$ 58,30 R$ 699,60 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 14 R$ 4.698,48 
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202 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 200, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 200 

270037 Unidade 12 R$ 10,20 R$ 122,40 

  

203 
Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 201, finalidade isolamento 
270034 Unidade 12 R$ 10,64 R$ 127,68 
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absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 201 

204 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 202, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 202 

246021 Unidade 12 R$ 10,98 R$ 131,76 

  

205 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 203, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 203 

247809 Unidade 12 R$ 22,30 R$ 267,60 

  

206 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 204, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 204 

266930 Unidade 12 R$ 13,04 R$ 156,48 

  

207 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 205, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 205 

 

247808 Unidade 12 R$ 13,04 R$ 156,48 

  

208 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 206, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 206 

246024 Unidade 12 R$ 12,15 R$ 145,80 

  

209 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 207, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 207 

266929 Unidade 12 R$ 10,88 R$ 130,56 

  

210 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 208, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 208 

247810 Unidade 12 R$ 12,88 R$ 154,56 

  

211 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 209, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 209 

266931 Unidade 12 R$ 13,81 R$ 165,72 

  

212 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 210, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

247813 Unidade 12 R$ 12,88 R$ 154,56 
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Grampo para isolamento absoluto nº 210 

213 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 211, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº211 

 247811 Unidade 12 R$ 12,49 R$ 149,88 

  

214 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 212, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 212 

246020 Unidade 12 R$ 13,01 R$ 156,12 

  

215 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 14, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 14 

246017 Unidade 12 R$ 10,66 R$ 127,92 

  

216 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 14a, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 14a 

246023 Unidade 12 R$ 10,15 R$ 121,80 

  

217 

Grampo uso odontológico, material aço inoxidável, tipo 

uso reutilizável, tamanho 26, finalidade isolamento 

absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 26 

246018 Unidade 12 R$ 10,39 R$ 124,68 

  

218 

Grampo grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho w8a, finalidade 

isolamento absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº W8A 

246025 Unidade 12 R$ 17,63 R$ 211,56 

  

219 

Pinça odontológica, material aco inoxidavel, tipo porta 

grampo, tipo ponta curvo com sulco, características 

adicionais com trava, aplicação isolamento absoluto 

restaurações odontológicas 

  

Pinça porta grampo tipo palmer 

252895 Unidade 9 R$ 80,81 R$ 727,29 

  

220 

Material p/ isolamento dental, dique de borracha, material 

aço inoxidável, tipo instrumental, perfurador de 

ainsworth 

 

Pinça perfuradora de lençol de borracha para isolamento 

absoluto 

442190 Unidade 9 R$ 123,76 R$ 1.113,84 

  

221 

Arco odontológico, material plástico, tipo young, tipo uso 

reutilizável, forma u, aplicação esticar lençol borracha, 

características adicionais isolamento dental 

308236 Unidade 13 R$ 9,17 R$ 119,21 
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Arco de young para isolamento absoluto 

222 

Material p/ isolamento dental, dique de borracha, material 

látex natural, tipo lençol de borracha pré-cortado, 

dimensão cerca de 14 x 14, tipo uso* uso único, 

descartável 

 

embalagem com 26 unidades 

Lençol de borracha descartável para isolamento absoluto 

com aroma - O prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante 

442191 Caixa 23 R$ 22,41 R$ 515,43 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 15 R$ 5.081,33 
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224 

Obturador provisório 

pote 25 g 

 

 cimento odontológico, tipo obturador provisório, 

característica adicional sem flúor, aspecto físico pasta 

única o prazo de validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

404546 Pote 33 R$ 15,00 R$ 495,00 

  

225 

Cimento odontológico, tipo obturador provisório, 

composição com flúor, aspecto físico pasta única 

pote 25 g 

 

Obturador provisório com flúor - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

404547 Pote 27 R$ 14,03 R$ 378,81 

  

226 

Restaurador provisório 

kit com 2 seringas, 2g cada + 3 seringas de attaque gel à 

37% com 3g cada. 

 

cimento odontológico, tipo restaurador provisório, 

ativação fotopolimerizável, aspecto físico pasta tipo 

resina 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

Igual, similar ou superior a bioplic- biodinâmica 

404548 KIT 10 R$ 66,68 R$ 666,80 

  

227 

Hidróxido de cálcio, aspecto físico pó ou cristal fino 

branco, fórmula química ca(oh)2, peso molecular 74,09, 

grau de pureza pureza mínima de 95%, característica 

adicional reagente p.a., número de referência química cas 

1305-62-0 

embalagem com 10 gramas 

 

Hidróxido de cálcio P.A. - embalagem com 10g - O prazo 

366501 
Embalage

m 
34 R$ 6,96 R$ 236,64 
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de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

VALOR TOTAL DO GRUPO 16 R$ 1.777,25 
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230 

Fio de orto 

fio ortodôntico, material aço inoxidável, tipo duro, 

formato redondo, diâmetro 0,70 

rolo de 50 g 

242610 
 

 

Unidade 5 R$ 8,50 R$ 42,50 

  

231 

Alicate ortodôntico, material aço inoxidável, tipo corte, 

aplicação fio de amarrilho, característica adicional ponta 

ativa de widia 

 

Possui ponta especialmente desenvolvida para o corte de 

fios leves. 

Instrumento com sistema de retenção do fio e que 

proporciona corte rente ao tubo. 

3 anos de garantia contra defeitos de fabricação. 

Aço inoxidável.Autoclavável. 

Tensão de saída : +- 16 Vdc. 

 

419026 Unidade 5 R$ 364,06 R$ 1.820,30 

  

232 

Alicate ortodôntico, material aço inoxidável, tipo 

removedor de braquete 

 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação. 

Aço inoxidável 

Autoclavável. 

417638 Unidade 6 R$ 130,34 R$ 782,04 

  

233 

Alicate ortodôntico, material aço inoxidável, tipo corte 

distal 

Possui ponta especialmente desenvolvida para o corte de 

fios leves. 

Instrumento com sistema de retenção do fio e que 

proporciona 

corte rente ao tubo. 

3 anos de garantia contra defeitos de fabricação. 

Aço inoxidável.Autoclavável. 

Tensão de saída : +- 16 Vdc. 

 

430641 Unidade 5 R$ 247,11 R$ 1.235,55 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 17 R$ 3.880,39 
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234 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato chama, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 3118 

 

Ponta diamantada nº 3118 

403093 Unidade 25 R$ 1,74 R$ 43,50 

  

235 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato chama, tipo haste haste curta, tipo corte corte 

fino, numeração americana 1 ref. 3118f 

403150 Unidade 25 R$ 1,50 R$ 37,50 
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Ponta diamantada nº 3118F 

236 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato chama, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1111 

 

Ponta diamantada nº 1111 

403094 Unidade 25 R$ 1,47 R$ 36,75 

  

237 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato chama, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

fino, numeração americana 1111 

 

Ponta diamantada nº 1111F 

413072 Unidade 20 R$ 5,53 R$ 110,60 

  

238 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato pêra, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 3168 

 

Ponta diamantada nº 3168 

403095 Unidade 20 R$ 12,54 R$ 250,80 

  

239 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato pêra, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

extra fino, numeração americana 1 ref. 3168ff 

 

Ponta diamantada nº 3168FF 

403153 Unidade 25 R$ 1,45 R$ 36,25 

  

240 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato cônica, característica adicional topo inativo, tipo 

haste haste regular, tipo corte corte médio, numeração 2 

ref. 3081 

 

Ponta diamantada com extremidade inativa º 3081 

436525 Unidade 25 R$ 12,45 R$ 311,25 

  

241 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato cônica, característica adicional topo inativo, tipo 

haste haste regular, tipo corte corte médio, numeração 

americana ref. 3082 

 

Ponta diamantada com extremidade inativa º 3082 

403377 Unidade 15 R$ 12,50 R$ 187,50 

  

242 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato cônica, característica adicional topo em chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, 

numeração americana 3200 

 

Ponta diamantada nº 3200 

403836 Unidade 24 R$ 12,50 R$ 300,00 

  

243 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato cônica, característica adicional topo em chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, 

numeração americana 2200 

 

Ponta diamantada nº 2200 

403835 Unidade 25 R$ 1,81 R$ 45,25 
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244 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1011 

Ponta diamantada nº 1011 

402944 Unidade 25 R$ 1,49 R$ 37,25 

  

245 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1012 

Ponta diamantada nº 1012 

402945 Unidade 75 R$ 1,90 R$ 142,50 

  

246 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1013 

Ponta diamantada nº 1013 

402946 Unidade 75 R$ 11,65 R$ 873,75 

  

247 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1014 

Ponta diamantada nº 1014 

402947 Unidade 100 R$ 1,92 R$ 192,00 

  

248 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1015 

Ponta diamantada nº 1015 

402948 Unidade 75 R$ 2,20 R$ 165,00 

  

249 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1016 

Ponta diamantada nº 1016 

402949 Unidade 65 R$ 1,62 R$ 105,30 

  

250 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste longa, tipo corte 

cirúrgica, numeração americana 1014 

Ponta diamantada nº 1014HL 

403373 Unidade 72 R$ 1,70 R$ 122,40 

  

251 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato esférica, tipo haste haste longa, tipo corte 

cirúrgica, numeração americana 1016 

Ponta diamantada nº 1016HL 

403374 Unidade 45 R$ 1,73 R$ 77,85 

  

252 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato tronco cônica, característica adicional topo 

arredondado, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 4138 

Ponta diamantada nº 4138 

403132 Unidade 50 R$ 1,98 R$ 99,00 

  

253 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato tronco cônica, característica adicional topo 

arredondado, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

fino, numeração americana 4138 

Ponta diamantada nº 4138F 

403745 Unidade 55 R$ 1,51 R$ 83,05 

  

254 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato tronco cônica, característica adicional topo 

arredondado, tipo haste haste regular, tipo corte corte 

extra fino, numeração americana 4138 

Ponta diamantada nº 4138FF 

437784 Unidade 55 R$ 13,46 R$ 740,30 
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255 

Broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 

formato tronco cônica, característica adicional topo 

inativo, tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, 

numeração americana 3083 

Ponta diamantada com extremidade inativa º 3083 

402989 Unidade 50 R$ 5,99 R$ 299,50 

  

256 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material carbide, 

formato esférica, tipo corte corte regular, tipo haste haste 

regular, referência ref. 8 

Broca carbide esférica baixa rotação nº 1 

436293 Unidade 50 R$ 10,34 R$ 517,00 

  

257 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material carbide, 

formato esférica, tipo corte corte regular, tipo haste haste 

regular, referência ref. 8 

Broca carbide esférica baixa rotação nº 2 

436293 Unidade 60 R$ 10,34 R$ 620,40 

  

258 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material carbide, 

formato esférica, tipo corte corte regular, tipo haste haste 

regular, referência ref. 8 

Broca carbide esférica baixa rotação nº 4 

436293 Unidade 60 R$ 10,84 R$ 650,40 

  

259 

Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, 

numeração americana 1 ref. 2 

Broca carbide esférica alta rotação nº 2 

403172 Unidade 25 R$ 11,35 R$ 283,75 

  

260 

Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, 

numeração americana 1 ref. 4 

Broca carbide esférica alta rotação nº 4 

403174 Unidade 60 R$ 3,80 R$ 228,00 

  

261 

Broca alta rotação, material carbide, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte médio, 

numeração americana 1 ref. 6 

Broca carbide esférica alta rotação nº 6 

403176 Unidade 20 R$ 11,35 R$ 227,00 

  

 VALOR TOTAL DO GRUPO 18 R$ 6.823,85 
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267 

Cimento de ionômero de vidro, tipo restauração, ativação 

autopolimerizável, característica adicional erosão 

máxima 0,17 mm, tempo de presa máximo 5, 

apresentação. conjunto completo cor a2 

kit com 6g de líquido + 10g de pó + dosador de pó + 

bloco de espatulação 

 

Kit com 6g de líquido + 10g de pó + dosador de pó + 

bloco de espatulação - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

404581 Conjunto 98 R$ 52,22 R$ 5.117,56 

  

268 

Cimento de ionômero de vidro, tipo forração, ativação 

autopolimerizável, aspecto físico pó + líquido, 

apresentação conjunto completo 

 

kit com 10g de pó + 13ml de líquido + 1 medidor de pó + 

404570 Conjunto 24 R$ 60,75 R$ 1.458,00 

  



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      31 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

1 conjunto dosador de líquido 

Kit com 10g de pó + 13mL de líquido + 1 medidor de pó 

+ 1 conjunto dosador de líquido - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

269 

Cimento de ionômero de vidro, tipo resinoso, ativação 

fotopolimerizável, apresentação conjunto completo 

kit com 8g de líquido + 15g de pó + dosador de pó + 

bloco de espatulação 

 

Kit com 8g de líquido + 15g de pó + dosador de pó + 

bloco de espatulação – cor A2 - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante  

Similar, igual ou superior a Vitremer – 3M ESPE 

404578 Conjunto 23 R$ 127,32 R$ 2.928,36 

  

270 

Acessórios - uso odontológico, tipo placa p/ espatulação, 

material vidro, formato retangular, espessura espessura 

cerca de 10 mm 

 

Placa de vidro, retangular, com cantos arredondados, 

confeccionada com vidro polido, com 10mm de 

espessura 

436847 Unidade 16 R$ 11,37 R$ 181,92 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 19 R$ 9.685,84 
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272 

Aplicador odontológico, tipo uso tipo pistola, aplicação 

dispensador para pontas, material plástico, características 

adicionais para materiais viscosos, tipo uso* autoclavável 

 

Seringa tipo centrix indicada para inserção de produtos 

viscosos como resinas, cimentos, pastas, géis, em 

diversos procedimentos da odontologia. Autoclavável. 

Possui três modelos de ponteiras de reposição. 

Confeccionado totalmente em Policarbonato. Permite 

uma aplicação mais precisa evitando desperdícios de 

material, tempo e movimentos. Embalagem com 1 

aplicador + 10 pontas N°2 (alta fluidez) + 10 pontas N° 3 

(Fluidez pesada) + 10 pontas N° 4 (Fluidez média). 

442471 
UNIDAD

E 
8 R$ 134,56 R$ 1.076,48 

  

273 

Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, 

componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável 

embalagem com 20 unidades. 

N.02. Alta fluidez. Embalagem com 20 unidades. 

418158 CAIXA 6 R$ 100,00 R$ 600,00 

  

274 

Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, 

componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável 

embalagem com 20 unidades. 

N. 03. Fluidez pesada. Embalagem com 20 unidades. 

418158 CAIXA 6 R$ 100,00 R$ 600,00 

  

275 
Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo refil, 

componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável 
418158 CAIXA 6 R$ 100,00 R$ 600,00 
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embalagem com 20 unidades. 

N. 04. Fluidez  média. Embalagem com 20 unidades. 

VALOR TOTAL DO GRUPO 20 R$ 2.876,48 
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277 

Espátula odontológica, material aço inoxidável, modelo 

nº 24, tipo uso manipulação 

Espatula manipulação ionômero de vidro 

444212 Unidade 20 R$ 9,54 R$ 190,80 

  

278 

Espatula nº2 

espátula odontológica, material aço inoxidável com 

pontas en titânio, modelo nº 02, tipo uso p/ aplicação e 

escultura de resina composta, características adicionais 

duplo, cabo c/ silicone, esterilização autoclavável 

427838 Unidade 31 R$ 36,31 R$ 1.125,61 

  

279 

Espátula nº1 

espátula odontológica, material aço inoxidável, modelo 

duplo, tamanho nº 01, tipo uso inserção/aplicação de 

compósitos, características adicionais cabo oco 

425657 unidade 20 R$ 72,90 R$ 1.458,00 

  

280 

Espatula nº3 

espátula odontológica, material aço inoxidável com 

pontas en titânio, modelo nº 03, tipo uso p/ aplicação e 

escultura de resina composta, características adicionais 

duplo, cabo c/ silicone, esterilização autoclavável 

427841 Unidade 21 R$ 50,31 R$ 1.056,51 

  

281 

Espatula n 4 

espátula odontológica, material aço inoxidável com 

pontas en titânio, modelo nº 04, tipo uso p/ aplicação e 

escultura de resina composta, características adicionais 

duplo, cabo c/ silicone, esterilização autoclavável 

427836 Unidade 11 R$ 59,18 R$ 650,98 

  

282 

Espatula n 6 

espátula odontológica, material aço inoxidável com 

pontas en titânio, modelo nº 06, tipo uso p/ aplicação e 

escultura de resina composta, características adicionais 

duplo, cabo c/ silicone, esterilização autoclavável 

427839 Unidade 19 R$ 59,99 R$ 1.139,81 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 21 R$ 5.621,71 
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283 

Pino - uso odontológico, material fibra de vidro, tipo 

intra-radicular, aplicação núcleo intra-radicular, 

características adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 0,5, componentes 5 pinos dc 5,0 e broca dc 

embalagem com 5 unidades   

Pino fabricado em compósito de fibra de vidro e resina 

epóxi de alta resistência. Apresenta dupla conicidade. 

Estéticos e translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. Embalagem contendo 

05 pinos do mesmo tamanho e sua respectiva broca. 

Diâmetro 0,5. Marca de referência: FGM ou similar. 

385429 
Embalage

m 
19 R$ 50,80 R$ 965,20 

  

284 
Pino - uso odontológico, material fibra de vidro, tipo 

intra-radicular, aplicação núcleo intra-radicular, 
385434 

Embalage

m 
19 R$ 124,78 R$ 2.370,82 
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características adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 3, componentes 5 pinos dc 3,0 e broca dc 

embalagem com 5 unidades 

Pino fabricado em compósito de fibra de vidro e resina 

epóxi de alta resistência. Apresenta dupla conicidade. 

Estéticos e translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. Embalagem contendo 

05 pinos do mesmo tamanho e sua respectiva broca. 

Diâmetro 3,0. Marca de referência: FGM ou similar. 

285 

Pino - uso odontológico, material fibra de vidro, tipo 

intra-radicular, aplicação núcleo intra-radicular, 

características adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 1, componentes 5 pinos dc 1,0 e broca dc 

embalagem com 5 unidades 

Pino fabricado em compósito de fibra de vidro e resina 

epóxi de alta resistência. Apresenta dupla conicidade. 

Estéticos e translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. Embalagem contendo 

05 pinos do mesmo tamanho e sua respectiva broca. 

Diâmetro 1,0. Marca de referência: FGM ou similar. 

385439 
Embalage

m 
19 R$ 124,79 R$ 2.371,01 

  

286 

Pino - uso odontológico, material fibra de vidro, tipo 

intra-radicular, aplicação núcleo intra-radicular, 

características adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 2, componentes 5 pinos dc 2,0 e broca dc 

embalagem com 5 unidades 

 

Pino fabricado em compósito de fibra de vidro e resina 

epóxi de alta resistência. Apresenta dupla conicidade. 

Estéticos e translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. Embalagem contendo 

05 pinos do mesmo tamanho e sua respectiva broca. 

Diâmetro 2,0. Marca de referência: FGM ou similar. 

385440 
Embalage

m 
17 R$ 124,79 R$ 2.121,43 

  

287 

Silano 

embalagem com 1 frasco de silano primer 5ml e 1 frasco de 

silano ativador 5ml. 

 

silano - agente de adesão, componente monocomponente 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

391629 Unidade 12 R$ 56,19 R$ 674,28 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 22 R$ 8.502,74 
  

 

 

 

 

289 

Aplicador de cimento de hidróxido de cálcio 

 

aplicador odontológico, aplicação p/ cimento hidróxido 

de cálcio, material aço inoxidável, características 

adicionais cabo longo, duplo, tipo ponta ponta angulada 

 429359 Unidade 27 R$ 4,65 R$ 125,55 
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GRU

PO  

23 

291 

Aplicador odontológico, aplicação p/ cimento hidróxido 

de cálcio, material aço inoxidável, características 

adicionais cabo longo, duplo, tipo ponta ponta reta 

* Material: Inox. 

* Autoclavável. 

429358 Unidade 22 R$ 12,00 R$ 264,00 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 23 R$ 389,55 
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292 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas microhíbrida, aspecto físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em dentes 

anteriores e posteriores – Cor A4 - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

Igual , similar ou superior Resina Filtek Z250 XT - 3M 

390513 Seringa 23 R$ 50,30 R$ 1.156,90 

  

293 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas microhíbrida, aspecto físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em dentes 

anteriores e posteriores – Cor B2 - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante Igual , similar ou superior Resina Filtek 

Z250 XT - 3M 

390513 Seringa 37 R$ 50,30 R$ 1.861,10 

  

294 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas microhíbrida, aspecto físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em dentes 

anteriores e posteriores – Cor B3 - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante Igual , similar ou superior Resina Filtek Z250 XT 

- 3M 

390513 Seringa 33 R$ 50,30 R$ 1.659,90 

  

295 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas microhíbrida, aspecto físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em dentes 

anteriores e posteriores – Incisal - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

Igual , similar ou superior Resina Filtek Z250 XT - 3M 

390513 Seringa 24 R$ 50,30 R$ 1.207,20 

  

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
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VALOR TOTAL DO GRUPO 24 
R$ 5.885,10 
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R

U
P

O
 2

5
 

296 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas microhíbrida, aspecto físico fluida 

seringa 2g 

 

Resina flow cor A2 - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR OPALLIS FGM 

390514 Seringa 21 R$ 54,46 R$ 1.143,66 

  

297 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas microhíbrida, aspecto físico fluida 

seringa 2g 

 

Resina flow cor A3 - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR OPALLIS FGM 

390514 Seringa 22 R$ 54,46 R$ 1.198,12 

  

298 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas nanohíbrida aspecto físico escupível 

seringa 3g 

Preenchimento: 2mm. 

* Consistência:Esculpível/Modelável. 

* Composição:A matriz de monômero é composta de 

dimetacrilatos. vidro de bário, trifluoreto de itérbio, 

óxidos mistos, dióxido de silício e copolímero, aditivos, 

iniciadores, estabilizadores e pigmentos. 

* Resina Nanohíbrida. 

* Indicado para dentes anteriores e posteriores. 

* 32 tons e cinco níveis de transluscência. 

Cor a2 . 

Igual similar ou superior a Spectra Smart - Dentsply 
O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

404479 Seringa 20 R$ 192,43 R$ 3.848,60 

  

299 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas nanoparticuladas, aspecto físico pastosa 

seringa 4 gramas 

Consistência: Composta. 

*Preenchimento: 2mm. 

* Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, 

PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, 

Sílica tratada de silano. 

* Resina fotopolimerizável. 

* Radiopaca. 

* Todas as partículas com tamanho inferior a 100 

 

 

 

 

 

 

 

407163 

 

 

 

 

 

 

 

Seringa 

39 R$ 152,64 R$ 5.952,96 
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nanometros. 

* Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, 

PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de 

Zircônia/Sílica. 

 

Cor A2 

Igual, similar ou superior a Resina Filtek Z350 XT - 3M 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

303 

Resina composta tipo opacificador, fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbridas, aspecto fluida 

seringa 1,8 gramas 

Preenchimento: 0,5mm. 

* Consistência: Fluida. 

* Composição: dimetacrilatos, vidro de bário, trifluoreto 

de itérbio, vidro de fluor-silicato de Ba-Al e óxidos 

mistos esferoidais, catalisadores, estabilizadores e 

pigmentos. 

Graças à sua grande opacidade e cor universal, o IPS 

Empress Direct Opaque atua como um corretivo e 

maqueia descolorações indesejadas como superfícies 

metálicas expostas ou núcleos escurecidos nas regiões 

anterior e posterior do dente mesmo com a aplicação de 

uma única camada fina do produto. 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

437119 Unidade 8 R$ 256,24 R$ 2.049,92 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 25 R$ 14.193,26 
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306 

Isolante - uso odontológico, composição básica 

metacrilato, aspecto físico resina tixotrópica, tipo uso 

barreira gengival, características adicionais 

fotopolimerizável, apresentação seringa c/ 2 - 2,5 g 

 

Barreira gengival fotopolimerizável – seringa com 2g - O 

prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

413641 Unidade 27 R$ 17,79 R$ 480,33 

  

307 

Resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, 

cor incolor/rosa, composição polímero (metacrilato de 

etila), composição* ftalato de dioctila, acessórios 

lubrificante líquido, espátula, copo dosador, apresentação 

conjunto completo 

 

embalagem 78 g 

Não inflamável; 

* Não tóxico; 

390460 
 

Embalage

m 
10 R$ 46,13 R$ 461,30 

  

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10903/resina-filtek-z350-xt-3m-espe100539
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* Manter longe de umidade; 

* Validade: 10 anos; 

* Registro na ANVISA 

VALOR TOTAL DO GRUPO 26 R$ 941,63 
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310 

Matriz odontológica, material poliester transparente, tipo 

pré-contornada com sistema de fixação integrado, 

aplicação dentes posteriores (molares), características 

adicionais dispensa porta-matriz, classe ii de resina 

fotopo- 

embalagem com 20 unidades 

 

Matrizes de Poliéster com Sistema de Fixação. 

* Geometria e forma que permitem uma adaptação 

perfeita.  

* Matriz com sistema de fixação incorporado, uso rápido 

e fácil.  

* Maior conforto para o paciente.  

* Disponíveis para dentes molares e pré-molares. 

* Produzidas com poliéster de espessura 0,05mm. 

* Confere ao material restaurador a anatomia natural do 

dente.  

* Sistema de fixação incorporado, uso rápido e fácil.  

 

311652 Caixa 7 R$ 96,98 R$ 678,86 

  

311 

Cunha odontológica, material madeira, tipo anatômica, 

aplicação restauração odontológica, tipo ponta fina 

embalagem com 100 unidades 

 

* As cunhas são feitas de madeira sicômoro, livre de 

farpas.  

* Estão disponíveis em 5 modelos diferentes codificados 

por cores.  

* Cunhas anatômicas com excelente acabamento e que 

não soltam farpas. Menos agressão a gengiva, maior 

facilidade no procedimento e conforto para o paciente. 

* Validade 2 anos. 

* Registro ANVISA 

264210 
Embalage

m 
19 R$ 8,46 R$ 160,74 

  

312 

Matriz odontológica, material aço inoxidável, formato 

fita, apresentação rolo 50cm, largura 5, tipo uso 

descartável 

 

Protege os dentes adjacentes durante o preparo, 

condicionamento ácido e aplicação do adesivo. 

* Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho 

desejado. 

* Fabricada em aço inoxidável maleável. 

 

406145 Rolo 40 R$ 1,88 R$ 75,20 
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313 

Matriz odontológica, material poliéster, tipo pré-cortada, 

formato fita, apresentação envelope 50 folhas de 10cm, 

largura 10, tipo uso descartável 

embalagem 50 unidades 

100% poliéster e super flexível. 

406147 
Embalage

m    
30 R$ 3,50 R$ 105,00 

  

315 

Porta matriz odontológico, material aço inoxidável, tipo 

tofflemire, tamanho adulto 

Material em aço inox. 

426502 Unidade 20 R$ 15,06 R$ 301,20 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 27 R$ 1.321,00 
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316 

Amalgama - embalagem 50 cápsulas 

amálgama, tipo alto teor de prata, componentes liga 

mercúrio, apresentação cápsula 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

391256 
Embalage

m 
8 R$ 278,90 R$ 2.231,20 

  

317 

Amálgama - embalagem 50 cápsulas 

amálgama, tipo baixo teor de prata, componentes liga 

mercúrio, apresentação cápsula 

o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

391257 
Embalage

m 
7 R$ 206,27 R$ 1.443,89 

  

318 

Amálgama - embalagem 50 cápsulas 

amálgama, tipo liga c/ alto teor de cobre, componentes 

mercúrio, apresentação cápsula 

o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

453260 
Embalage

m 
7 R$ 184,33 R$ 1.290,31 

  

319 

Amalgamador - equipamento odontológico, tipo 

misturador dosador automático, aspecto físico motor de 

bancada, indicação amálgama, fonte bivolt, característica 

adicional automático 

garantia de 12 meses 

413141 Unidade 3 R$ 623,33 R$ 1.869,99 

  

320 

Brunidor odontológico, material aço inoxidável, 

referência nº 29, aplicação acabamento em restaurações 

de amálgama 

* Aço Inox. 

* Registro na ANVISA 

302474 Unidade 17 R$ 6,22 R$ 105,74 

  

321 

 Calcador de ward  calcador / condensador, material aço 

inoxidável, modelo ward, características adicionais 

pontas duplas, referência nº 01, esterilidade autoclavável 

Material em aço Inox. 

* Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que 

criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu 

manuseio. 

426526 Unidade 17 R$ 10,41 R$ 176,97 

  

322 
 Calcador de ward calcador / condensador, material aço 

inoxidável, modelo ward, características adicionais 
426525 Unidade 17 R$ 10,84 R$ 184,28 
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pontas duplas, referência nº 02, esterilidade autoclavável 

Material em aço Inox. 

* Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que 

criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu 

manuseio. 

323 

Tira abrasiva - uso odontológico, material aço inoxidável 

óxido de alumínio, tipo centro centro neutro, 

comprimento cerca de 150, largura 6, apresentação 

envelope c/ 12 unidades, tipo uso estéril, descartável 

embalagem com 12 unidades 

Tiras metálicas e flexíveis. 

* Comprimento: 4mm. 

* Atingem anatomicamente os bordos interproximais. 

* Apresentadas em larguras diferentes, com a finalidade 

de diversificar sua utilização. 

* São confeccionadas em aço inoxidável, portanto não 

enferrujam.  

* Possuem ótimo acabamento e abrasivo de ótima 

qualidade. 

406281 
Embalage

m 
37 R$ 8,91 R$ 329,67 

  

324 

Esculpidor - odontológico, material aço inoxidável, 

modelo hollemback, tamanho nº 03 

* Aço Inox. 

* Registro na ANVISA 

407974 Unidade 20 R$ 5,53 R$ 110,60 

  

VALOR TOTAL DO GRUPO 28 R$ 7.742,65 
  

ITEM 

DESCRIÇÃO E 

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR  - ITENS 

AVULSOS 

CATM

AT 
UND QTD 

VALOR 

UND 

VALOR 

TOTAL 

  

 1 

conjunto higiene, uso infantil, composição escova dental, 

creme dental, fio dental, tipo embalagem conforme 

modelo do órgão. 

 

Estojo zip em PVC cristal e sarja medindo 110 x 210 

mm, contedo escova dental com cerdas macias adulto, 

protetor de cerdas, fio dental 25 m, creme dental 30 g e 

enxaguante bucal 60 m. Embalagem com brasão do 

órgão. Produtos do kit similares, iguais ou superiores aos 

produtos da colgate. 

372452 
UNIDAD

E 
2750 R$ 16,42 R$ 45.155,00 

  

 2 

Modelo anatômico para fins didáticos, material acrílico, 

finalidade material educativo odontológico, tipo 

macroarcada/macro cárie/macro periodontal, aplicação 

treinamento, características adicionais macroescova 

dental compondo o kit odontológico 

kit contendo 03 macromodelos, 03 plaquetas de pvc 

multicoloridas didáticas explicativas sobre escovação 

dentária, evolução da doença periodontal e evolução da 

cárie dentária, 01 macro maxi modelo escovação com 

arcada superior, arcada inferior, língua e articulador 

309298 
UNIDAD

E 
10 R$ 316,33 R$ 3.163,30 
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metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo 

i, oclusão tipo ii, oclusão tipo iii e mordida cruzada. ideal 

para treinamento de escovação dentária, de língua e uso 

de fio dental. macromodelo doença periodontal com 3 

modelos demonstrando gengivite, periodontite e 

Periodontose, medindo: 08 x 11 x 08 cm, Macromodelo 

Cárie com 4 molares demonstrando dente Hígido, Cárie 

de Esmalte, Cárie de Dentina e Exposição Pulpar 

medindo 20 x 09 x 08 cm, Macro Escova medindo 35 cm 

e 3 placas com diagrama explicativo sobre Doença 

Periodontal, Cárie Dentária e Higiene Bucal. 02-Maxi 

Maleta Saúde Bucal, medindo 36 x 20 x 19 cm. 

 3 

Evidenciador dental, aplicação p/ placa bacteriana, 

apresentação 60 pastilhas. 

Indicado para corar a placa bacteriana. Facilita a 

localização e também ajuda na instrução de higienização. 

Base de fucsina básica 2%. Registro ANVISA. Validade: 

3 anos após a data de fabricação. Embalagem com 60 

unidades. 

425849 FRASCO 26 R$ 13,89 R$ 361,14 

  

 4 

Cariostático, componente ácido fluorídrico, nitrato de 

prata, componente 2 hidróxido de amônia, aspecto físico 

líquido 10 ml. 

Tem ação bactericida, devido à presença da Prata. Ação 

preventiva e remineralizante, pela ação do flúor. Ação 

curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de 

dentina esclerosada. Ação antimicrobiana, agindo mais 

especificamente sobre Str. Mutans. Embalagem de 10 

mL. 

425821 FRASCO 8 R$ 26,02 R$ 208,16 

  

 8 

Selante, tipo para fóssulas e fissuras, característica 

adicional fotopolimerizável, componentes com ácido, 

componente adicional flúor, kit 05 (cinco) seringas com 

2g cada, cor matizado; 20 (vinte) pontas aplicadoras 

descartáveis e 01 (uma) seringa de condicionador dental 

gel de 3 ml 

Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável à base de 

Resina bisGmA Uretano modificado, Trietileno Glicol 

Di-metacrilato, boro, Silicato de Alumínio e bário, Éster 

Tetracrilico, Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio e 

canforoquinona. Conteúdo inorgânico: 50% de carga em 

peso. Kit 05 (cinco) Seringas com 2g cada, cor matizado; 

20 (vinte) Pontas Aplicadoras descartáveis e 01 (uma) 

Seringa de Condicionador Dental Gel de 3 ml 

390778 KIT 22 R$ 66,93 R$ 1.472,46 

  

 9 

Verniz dentário, composição c/ fluoreto de sódio 

 

Verniz dentário, tipo com flúor, aplicação fluoretação do 

esmalte dentário e profilaxia, apresentação frasco, 

composição 10 ml de verniz, 10 ml de solvente (5% de 

fluoreto de sódico). Frasco com 10 ml. Marca de 

428166 
CONJUN

TO 
20 R$ 135,56 R$ 2.711,20 
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Referência: SSWHITE ou similar. 

 13 

Acessórios - uso odontológico, aplicação para profilaxia, 

tipo fita com furos cortantes, material aço inoxidável, 

tipo uso descartável. 

Microlaminas circulares proporcionam maior precisão e 

rapidez na remoção de tártaro. Não abrasiva, preserva o 

esmalte, materiais restauradores e elementos protéticos. 

Espessura fina, permitindo um acesso fácil às regiões 

interproximais. Maior precisão e rapidez na remoção de 

tártaro e remoção de adesivos. Registro ANVISA. 

Embalagem com 10 fitas de aço de 100 mm cada. 

431412 
UNIDAD

E 
28 R$ 50,68 R$ 1.419,04 

  

 16 

Passa Fio dental. Flexível. Indicado para usuários de 

aparelhos ortodônticos ou prótese fixa  Hastes com 

espessura ideal para guiar o fio dental acima de 

braquetes. Apresentação embalagem com 30 unidades. 

Similar, igual ou superior a Needs  

419560 CAIXA 72 R$ 5,53 R$ 398,16 

  

 17 

Benzocaína, concentração 20%, uso gel tópico, 12 

gramas 

Anestésico tópico benzocaína 20%. Embalagem 12 g. 

Sabor tutti-frutti. O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante 

272913 POTE 205 R$ 8,93 R$ 1.830,65 

  

 18 

Articaína, composição associada com epinefrina, 

concentração 4 1/100.000, forma farmacêutica solução 

injetável 100 caixas com 50 tubetes 

Articaína 4%, composição associada com epinefrina 

1:100.000: Anestésico local injetável. Apresentação: 

caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Marca de 

referência: DFL ou similar 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

297697 CAIXA 80 R$ 126,83 R$ 10.146,40 

  

 19 

Mepivacaína cloridrato, concentração 3, forma 

farmacêutica solução injetável, com 50 tubetes 

Mepivacaina cloridrato 3%, sem vasoconstritor: 

anestésico injetável local, com cada ml contendo 30 mg 

de Cloridrato de Mepivacaina, isento de Metilparabeno, 

envasado em tubetes de cristal com 1,8 ml e êmbolos 

siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por 

adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em 

caso de quebra. O produto deverá estar alojado em 

blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: 

caixas com 50 tubetes 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante Marca de referência: DFL 

ou similar 

357788 CAIXA 15 R$ 102,53 R$ 1.537,95 
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 20 

Lidocaína cloridrato, composição associada com 

epinefrina, dosagem 2 1:100.000, apresentação injetável 

caixa com 50 unidades 

Lidocaína cloridrato 2%, composição associada com 

Epinefrina 1:100.000. Anestésico local injetável. 

Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. 

Marca de referência: DFL ou similar 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

269851 CAIXA 133 R$ 72,44 R$ 9.634,52 

  

 21 

Prilocaína, composição associada com felipressina, 

dosagem 3 0,03ui/ml, apresentação injetável, com 50 

tubetes 

Prilocaína, composição associada com felipressina 0,03 

U.I./ml: anestésico injetável local, com cada ml contendo 

30 mg de Cloridrato de Prilocaina, , envasado em tubetes 

de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Cada 

tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, 

que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto 

deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes 

cada. 

Apresentação: caixas com 50 tubetes 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante Marca de referência: DFL 

ou similar 

269833 CAIXA 11 R$ 73,88 R$ 812,68 

  

 26 

Revelador radiológico, tipo solução aquosa pronta p/ uso, 

aplicação para processamento manual, com 475 ml. 

Revelador, líquido incolor Composto por água, sulfito de 

sódio, diatilenoglicol, e hidroquinona. Utilizado para 

revelar a imagem do exame na película de filme. Pronto 

uso. 

 Validade: 1 ano. O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante. Embalagem 

com 475 mL. Igual, Similar ou superior a Carestream 

405620 FRASCO 73 R$ 17,38 R$ 1.268,74 

  

 27 

Fixador radiológico, aplicação para processamento 

manual, aspecto físico solução aquosa pronta para uso, 

com 475 ml. 

Fixador, líquido incolor composto por água destilada, 

hiposulfito de sódio, ácido acético e tiocianato de 

amônio, utilizado para fixação da imagem do exame na 

película de filme. Pronto para uso. O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante. Embalagem com 475 mL. Igual, Similar ou 

superior a Carestream 

405632 FRASCO 83 R$ 17,06 R$ 1.415,98 
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 28 

Filme radiológico, tipo raio-x, dimensões 31 x 41, com 

150 unidades 

Filme radiológico, tipo raio-x, comprimento 41, largura 

31, aplicação odontológico, características adicionais 

ultrarápido, periapical simples, uso adulto. Caixa com 

150 unidades. 

Validade; 02 anos após sua fabricação. O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante. Marca de Referência: KODAK 

421289 CAIXA 28 R$ 149,98 R$ 4.199,44 

  

 29 

Câmara escura revelação raio x, material plástico, uso 

portátil, componente abertura c/ angulagem, componente 

1 base removível, acessórios c/ luvas removíveis e visor 

fotoprotetor, acessórios 1 até 5 recipientes, adicional c/ 

luz led 

Angulagem para entrada das mãos. Fácil remoção das 

luvas para assepsia. Visor acrílico destacável. 4 

reservatórios para líquido (água, removedor, fixador e 

água). Não existem bordas retentivas, facilitando 

assepsia. Material resistente a produtos químicos, ácidos, 

substâncias alcalinas e detergentes. Iluminação de led 

sem emissão de raios ultravioletas, sem danificar a 

película radiográfica. Corrente: 40 MA. Luz Led: 6000 

candela. Bateria: 9 V. Peso líquido: 0.820 Kg. Peso bruto: 

1.150 Kg. Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm 

(largura) x 230mm (altura). Garantia: 1 ano. 

447176 
UNIDAD

E 
7 R$ 154,08 R$ 1.078,56 

  

 30 

Aparelho raios x, tipo aparelho coluna base móvel, 

aplicação uso odontológico, tensão alimentação 110/220, 

amperagem corrente no tubo entre 7 e 9, potência 

cabeçote tensão do tubo 70 kvp, características adicionais 

comando eletrônico digital, cabo espiralado, potência 

potência aparente 1200 

Aparelho de raios x de coluna para realização de 

radiografias periapicais e interproximais. Voltagem: 

110/220v. Incluindo instalação por equipe técnica 

autorizada pela marca. Com Exclusiva Tecnologia Green 

com 95% menos chumbo. Sendo o cabeçote com 

altíssimo grau de isolamento da radiação.  

Deve Permitir operações com tomadas centesimais a 

partir de 0,06 segundos  

tendo a padronização de tempo permitindo a realização 

de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR 

IEC 60.601-2-7. 

O aparelho deve conter os Braços Articuláveis na posição 

vertical e horizontal e seguir padrão ABNT. 

O produto deve apresentar certificado INMETRO e estar 

de acordo com s Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-

60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. 

Além disso, deve ser acompanhandode:  

416247 
UNIDAD

E 
4 R$ 5.900,00 R$ 23.600,00 
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- Certificado de Qualidade. 

- Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do 

aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela 

Portaria SVS 453. 

O produto deve ainda ser: 

- Produto pronto para o sistema digital. 

- Usado com Filme ou sensor digital. 

- Instalação: Somente por autorizada. 

- Garantia: 1 ano. 

 31 

Protetor plumbífero, tipo avental, tamanho longo, uso 

adulto, adicional com protetor tireóide, blindagem 

equivalência de 0,5mm pb 

Avental Periapical Adulto com protetor de tireóide. 

Tamanho: 76x60cm e com 0,5mm de chumbo (Pb). Peso: 

1,900kg; Acabamento em Polikroy (corino especial). 

Cores: Azul   com protetor de Tireóide. 

Fechamento com velcro. Registro ANVISA. Garantia de 

5 anos. 

416216 
UNIDAD

E 
6 R$ 418,77 R$ 2.512,62 

  

 32 

Mobiliário radiológico, tipo suporte para avental 

plumbífero de parede, material aço, componentes com 

cilindro em pvc 

Suporte de parede para avental de chumbo. Produzido em 

aço, pintado em epóxi branco. Dimensões: 650 mm x 

76,2 cm diâmetro. Suporta até 03 aventais. 

439846 
UNIDAD

E 
5 R$ 250,61 R$ 1.253,05 

  

 33 

Negatoscopio - slide, nome negatoscopio - slide   

Design ultra slim com apenas 7 mm de espessura. O mais 

fino do mercado. Sistema de iluminação por LED. Menor 

consumo, melhor visualização e maior vida útil.  

Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou 

inclinado). Resistente a impacto e não enferruja. 

Dimensão do produto: 345 x 260 x 7 MM. Peso do 

produto: 1Kg. Garantia: 02 anos. 

111058 
UNIDAD

E 
2 R$ 495,42 R$ 990,84 
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 34 

Autoclave descontaminação, nome autoclave 

descontaminacao 

Autoclave digital e de fácil manuseio, bivolt automático - 

127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas 

com variações entre 95 até 254 V. 21 sistemas de 

segurança tais como: chave e trava da porta, sistema 

eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico 

de controle de potência, câmara em Aço inox, sem 

reservatório. Desaeração e despressurização automática. 

Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço 

inox que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio 

anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. 

Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 

Garantia: 2 anos. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 

50/60 Hz.. Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x 

altura x profundidade). Dimensão Câmara: 25 x 43 cm 

(diâmetro x profundidade). Peso Líquido: 23,3 kg. Peso 

Bruto: 25,9 Kg. Fácil manuseio. Design moderno. 

Registro ANVISA. Igual, similar ou superior a cristófolis 

74624 
UNIDAD

E 
4 R$ 3.384,17 R$ 13.536,68 

  

 35 

Água destilada, aspecto físico líquido incolor, inodoro, 

insípido, características adicionais conforme farmacopéia 

brasileira, com 5 litros. 

Água destilada para uso em autoclave. Água pura e isenta 

de químicos, minerais e sais solúveis. O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante. Embalagem com 5 Litros. 

367898 GALÃO 210 R$ 12,69 R$ 2.664,90 

  

 36 

Destilador água, nome destilador laboratório 

Alimentação: 127 v. frequência: 50/60 hz. potência: 750 

w. tanque de pressão: inox. volume destilado: 1l/h. 

eficiência do calor: 95%. filtro: filtro de carvão ativado. 

capacidade do reservatório: 4 l. dimensão do produto: 

380 x 235 mm. dimensão da embalagem: 450 x 260 x 

290 mm. peso líquido: 3,5 kg. peso bruto: 4,7 kg. 

acessórios que acompanham: tampa de condensação, bico 

guia de água, reservatório para coleta de água destilada, 

tampa do reservatório para coleta de água destilada, cabo 

entrada de força, plug de alimentação da tampa de 

condensação, cabo entrada de força. validade: 

indeterminada. 

244348 
UNIDAD

E 
5 R$ 968,00 R$ 4.840,00 

  

 37 

Indicador químico, classe classe i, tipo uso externo, 

apresentação fita adesiva, características adicionais para 

esterilização a vapor, rolo de 30 metros 

Fita para autoclave rolo 19mmX30m. Confeccionada 

com dorso de papel crepado à base de celulose. Validade 

24 meses. O prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante. Rolo de 30 

332343 ROLO 40 R$ 5,97 R$ 238,80 
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metros. 

 38 

Indicador biológico, tipo segunda geração, apresentação 

autocontido, ampola com meio de cultura, espécie 

bacillus stearothermophillus, características adicionais 

resposta em 24 horas, aplicação para esterilização a 

vapor, pacote com 10 unidades 

Embalagem com 10 unidades. validade: 24 (vinte e 

quatro) meses a partir da data de fabricação. 

436058 PACOTE 23 R$ 66,63 R$ 1.532,49 

  

 39 

Incubadora laboratório, ajuste com interruptor 

liga/desliga, tipo* para indicador biológico, temperatura 

controle temperatura até 60, outros componentes até 5 

ampolas 

Incubadora para indicador biológico. Potência 10 w. 

voltagem 127/220 v. frequência 50/60 hz. dimensões 8,7 

x 7,6 cm. peso líquido 240 g. 

432913 
UNIDAD

E 
10 R$ 262,33 R$ 2.623,30 

  

 40 

Indicador biológico, tipo terceira geração, apresentação 

autocontido, ampola com meio de cultura, espécie 

bacillus stearothermophillus, características adicionais 

resposta em 3 horas, aplicação para esterilização a vapor, 

componentes adicionais com indicador químico e 

controle de processo, adicionais pacote para teste 

embalagem com 10 unidades 

Indicador biológico autocontido de terceira geração para 

esterilização a vapor e leitura final em 3 horas - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

340941 
 

CAIXA 
14 R$ 20,83 R$ 291,62 

  

 41 

Embalagem p/ esterilização, material papel grau 

cirúrgico, composição c/ filme polímero multilaminado, 

gramatura / espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, tamanho cerca de 

10, componentes c/ indicador químico, tipo uso uso 

único, rolo de 10cm x 100 metros 

Rolo para esterilização 10cmX100m - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

442385 ROLO 42 R$ 44,92 R$ 1.886,64 

  

 42 

Embalagem p/ esterilização, material papel grau 

cirúrgico, composição c/ filme polímero multilaminado, 

gramatura / espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, tamanho cerca de 

15, componentes c/ indicador químico, tipo uso uso 

único, rolo de 15cm x 100 metros 

Rolo para esterilização 15cmX100m - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

443438 ROLO 49 R$ 81,69 R$ 4.002,81 
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 43 

Embalagem p/ esterilização, material papel grau 

cirúrgico, composição c/ filme polímero multilaminado, 

gramatura / espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, tamanho cerca de 

20, componentes c/ indicador químico, tipo uso uso 

único, rolo de 20 cm x 100 metros. 

Rolo para esterilização 20cmX100m - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

442384 ROLO 49 R$ 84,90 R$ 4.160,10 

  

 44 

Embalagem p/ esterilização, material papel grau 

cirúrgico, composição c/ filme polímero multilaminado, 

gramatura / espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, tamanho cerca de 

25, componentes c/ indicador químico, tipo uso uso 

único, rolo de 25 cm x 100 metros 

Rolo para esterilização 25cmX100m - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

446031 ROLO 32 R$ 135,91 R$ 4.349,12 

  

 45 

Seladora embalagem, material polipropileno, voltagem 

110/220, funcionamento manual, aplicação vedação 

envelope de esterilização em autoclave, características 

adicionais controlador tempo de solda, selagem de 30 cm 

Seladora bivolt automático. Sistema integrado de corte 

em ambas as direções; acionamento por meio de alavanca 

com trava; sistema de avisos com led's indicativos e bips 

sonoros, no teclado de membrana; resistência ptc 

blindada com controle automático de temperatura; 

desligamento automático em caso de inatividade por 60 

minutos. Selagem de 30 cm. Potência: 80w; dimensões: 

44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p); peso bruto: 3,500 kg. 

Garantia de 02 anos. 

 

246917 
UNIDAD

E 
2 R$ 284,35 R$ 568,70 

  

 53 

Jaleco, material tecido, tipo longo, tipo manga comprida, 

com elástico no punho, tamanho grande, cor branca, 

características adicionais com botões e logomarca do 

orgão bordado na manga, tipo gola padre, posição bolsos 

2 bolsos inferiores, tipo abertura frontal 

Jaleco feito com tecido gabardine na cor branca, 

acinturado e com bolsos na frente. Gola padre. Punho 

elástico. Logomarca da Instituição. Tamanho grande. 

378813 
UNIDAD

E 
8 R$ 195,97 R$ 1.567,76 
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 54 

Jaleco, material tecido, tipo longo, tipo manga comprida, 

com elástico no punho, tamanho médio, cor branca, 

características adicionais com botões e logomarca do 

orgão bordado na manga, tipo gola padre, posição bolsos 

2 bolsos inferiores, tipo abertura frontal 

Jaleco feito com tecido gabardine na cor branca, 

acinturado e com bolsos na frente. Gola padre. Punho 

elástico. Logomarca da Instituição. Tamanho médio. 

378814 
UNIDAD

E 
7 R$ 195,97 R$ 1.371,79 

  

 55 

Jaleco, material tecido, tipo longo, tipo manga comprida, 

com elástico no punho, tamanho pequeno, cor branca, 

características adicionais com botões e logomarca do 

orgão bordado na manga, tipo gola padre, posição bolsos 

2 bolsos inferiores, tipo abertura frontal 

Jaleco feito com tecido gabardine na cor branca, 

acinturado e com bolsos na frente. Gola padre. Punho 

elástico. Logomarca da Instituição. Tamanho pequeno. 

378815 
UNIDAD

E 
9 R$ 195,97 R$ 1.763,73 

  

 56 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 

natural íntegro e uniforme, tamanho extrapequeno, 

características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

Luva para procedimento, anatômicas, confeccionada em 

látex 100% natural tamanho PP, não estéries, 

ambidestras, registro ANVISA. Validade 03 anos a partir 

da data de fabricação. O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 

Embalagem com 100 unidades. 

269891 CAIXA 200 R$ 23,78 R$ 4.756,00 

  

 57 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 

natural íntegro e uniforme, tamanho médio, 

características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

Luva para procedimento, anatômicas, confeccionada em 

látex 100% natural tamanho M, não estéreis, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a partir da data de 

fabricação. O prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante. Embalagem 

com 100 unidades. 

269893 CAIXA 170 R$ 23,30 R$ 3.961,00 

  

 58 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 

natural íntegro e uniforme, tamanho grande, 

características adicionais lubrificada com pó 

269892 CAIXA 120 R$ 23,07 R$ 2.768,40 
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bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

Luva para procedimento, anatômicas, confeccionada em 

látex 100% natural tamanho G, não estéreis, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a partir da data de 

fabricação. O prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante. Embalagem 

com 100 unidades. 

 59 

Luva para procedimento não cirúrgico, material látex 

natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, 

características adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

Luva para procedimento, anatômicas, confeccionada em 

látex 100% natural tamanho P, não estéreis, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a partir da data de 

fabricação. O prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do 

prazo total recomendado pelo fabricante. Embalagem 

com 100 unidades. 

269894 CAIXA 180 R$ 17,60 R$ 3.168,00 

  

 60 

Máscara cirúrgica, tipo não tecido,3 camadas, pregas 

horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, 

características adicionais clip nasal embutido, 

hipoalergênica, tipo uso descartável, com 50 unidades 

Máscara cirúrgica descartável branca com elástico, 

camada tripla e clip nasal. Embalagem com 50 unidades. 

341923 CAIXA 110 R$ 6,82 R$ 750,20 

  

 61 

Jaleco, material tnt, tipo descartável, tipo manga 

comprida, tamanho m, cor branca, características 

adicionais gola, fenda e cinto traseiros 

 

378097 Unidade 50 R$ 23,43 R$ 1.171,50 

  

 62 

Jaleco, material tnt, tipo descartável, tipo manga 

comprida, quantidade botões 4, tamanho g, cor branca, 

características adicionais comprido, botão de pressão, 

punho malha sanfonada, tipo gola padre 

342909 Unidade 30 R$ 23,43 R$ 702,90 

  

 65 

Babador, material papel e plástico, tipo uso descartável, 

comprimento 33, largura 28, características adicionais 

com 2 camadas, com 100 uniddes 

Babador impermeável confeccionado em duas camadas, 

uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico 

(atóxico). Cor verde. Sem adesivo. Alto potencial de 

absorção. Dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 

unidades. 

445868 PACOTE 100 R$ 12,80 R$ 1.280,00 
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 68 

Dispenser papel toalha, material plástico abs, cor branca, 

características adicionais fixação por bucha e parafusos, 

dimensões 25 x 8,50 x 35 cm 

Dispenser indicado para papel toalha interfolhas. Cor 

branca. 

422804 
UNIDAD

E 
4 R$ 19,27 R$ 77,08 

  

 69 

Saboneteira, material reservatório plástico abs, 

capacidade 400, tipo fixação em parede através de 

bucha/parafuso, tipo uso sabonete líquido, cor branca 

Dispenser para sabonete líquido 400mL 

422803 
UNIDAD

E 
4 R$ 31,07 R$ 124,28 

  

 70 

Acessórios - uso odontológico, tipo escova para limpeza 

de brocas, material aço e plástico 

Escova para limpeza de broca. Escova com cerdas de 

latão. Reutilizável. 

438159 
UNIDAD

E 
25 R$ 6,99 R$ 174,75 

  

 71 

Protetor clínico odontológico, material plástico, uso capa 

seringa tríplice, tipo uso uso único, descartável 

caixa com 100 unidades 

Capas descartáveis para seringa tríplice. Colorido. 

Produto descartável. Validade de 05 anos após data de 

fabricação. Caixa com 100 unidades. 

438698 CAIXA 68 R$ 19,35 R$ 1.315,80 

  

 72 

Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, 

comprimento 100, largura 28, apresentação rolo, 

aplicação uso odontológico 

Rolo de papel filme PVC 28cmX100m 

270050 
UNIDAD

E 
120 R$ 8,22 R$ 986,40 

  

 73 

Álcool etílico, teor alcoólico 70 v/v, composição básica 

com emoliente, forma farmacêutica gel 

frasco com 500 ml 

Frasco com 500mL e válvula dosadora - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

380018 FRASCO 78 R$ 9,81 R$ 765,18 

  

 74 

Detergente enzimático, composição a base de amilase, 

protease e lipase 

Embalagem de 1 litro 

Detergente enzimático. Composto por 03 enzimas. Pode 

ser utilizado lavadora automática ou manualmente. 

Embalagem com 1 litro. 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

328078 FRASCO 60 R$ 87,99 R$ 5.279,40 

  

 75 

Clorexidina digluconato, dosagem 2, aplicação 

degermante 

embalagem com 1 litro 

Solução de digluconato de clorexidina a 2% 

especialmente elaborada para uso odontológico. - O 

prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

269876 FRASCO 23 R$ 19,94 R$ 458,62 
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 76 

Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, 

concentração teor 2,5 de cloro ativo frasco com 1 litro 

Solução contendo cloro ativo estabilizado, atuando como 

elemento oxidativo em cadeias protéicas dos 

microorganismos.  Validade: 12 meses. Registro 

ANVISA. Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. 

*Frasco com 1 litro. 

226699 FRASCO 24 R$ 1,73 R$ 41,52 

  

 77 

Banho ultrassônico, ajuste ajuste digital, c/ painel de 

controle, volume até 3, temperatura até 100, frequência* 

até 80, temporização com temporizador até 12, 

componentes c/ sistema segurança, adicional modo pulso, 

degaseificação 

Cuba ultrassônica. Possui display digital com 5 ciclos de 

limpeza pré-programados (90seg, 180seg, 280seg, 380seg 

e 480seg). Sistema de aquecimento do líquido até 65°. 

Frequência ultrassônica de 42.000Hz. Cuba de inox com 

capacidade de 2,6 litros. Disponível em 127V e 220V. 

Peso Líquido: 2,50 Kg. Peso 

Bruto: 3,00 Kg. Volume total do tanque: 2,6 L. 

Voltagem: 110V ou 220V. Freqüência: 50/60 Hz. 

Potência de entrada: 170W (220V), 160W (127V). 

Temporizador pré-programado: 90s-180s-280s-380s-

480s. Temperatura máxima de aquecimento da água: 

65ºC. Temperatura ambiente de trabalho: 15ºC a 40ºC. 

Consumo de água: 0,30L/min. 

Garantia de 12 meses 

437547 
UNIDAD

E 
9 R$ 707,00 R$ 6.363,00 

  

 78 

Compressa gaze, material tecido 100 algodão, tipo 9 

fios/cm2, modelo cor branca, isenta de impurezas, 

camadas 8 camadas, largura 7,50, comprimento 7,50, 

dobras 5 dobras, características adicionais descartável 

pacote com 500 unidades 

 

Compressa de gaze 9 fios – embalagem com 500 

unidades. Isentas de substâncias gordurosas, corantes e 

corretivos amido, alvejante óptico e impurezas em geral. 

100% Algodão. Registro ANVISA. 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

269973 PACOTE 175 R$ 12,72 R$ 2.226,00 

  

 79 

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em rolete, material 

alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade 

não estéril 

pacote com 100 unidades 

Rolete dental – pacote com 100 unidades e 32g. 

Fabricado em 100% fibras de algodão. Formato 

cilíndrico. Esterilizado em gás (óxido de etileno) ou 

também em raio gama. 

407961 PACOTE 370 R$ 1,84 R$ 680,80 
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 84 

Bandeja, material aço inoxidável, tipo lisa, dimensões 

cerca de 20 x 10 x 1, esterilidade esterilizável 

Bandeja em inox. Possui 0,05mm de espessura. Livres de 

rebarba. Sem separação. Tamanho 22 x 12 x 1,5cm. 

457593 
UNIDAD

E 
39 R$ 33,92 R$ 1.322,88 

  

 85 

Bandeja, material aço inoxidável, tipo lisa, dimensões 

cerca de 20 x 15 x 1, esterilidade esterilizável 

Bandeja de inox. Livres de rebarbas. Sem separação. 

Tamanho 22 x 13 x 1cm. 

440155 
UNIDAD

E 
35 R$ 31,66 R$ 1.108,10 

  

 86 

Broqueiro, material alumínio, modelo estojo aberto, 

capacidade cerca de 15 brocas, esterilidade autoclavável 

Broqueiro de alumínio com 15 furos, para brocas de alta 

e baixa rotação, autoclavável. 

419514 Unidade 32 R$ 16,01 R$ 512,32 

  

 87 

Caixa, material aço inoxidável, comprimento 28, largura 

14, altura 6, características adicionais perfurada/com 

tampa, aplicação material odontológico 

* Aço Inox. 

* Registro na ANVISA 

395938 Unidade 6 R$ 234,15 R$ 1.404,90 

  

 88 

Porta algodão organizador clínico uso odontológico, 

material aço inoxidável, tipo porta algodão, 

características adicionais servido, com mola 

Porta algodão com as seguintes dimensões: 8x10cm. Em 

aço inox. Com mola. 

442281 
UNIDAD

E 
8 R$ 61,36 R$ 490,88 

  

 89 

Caneta alta rotação, material rolamento 

rolamento cerâmica, velocidade máxima velocidade 

máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou mais furos, 

troca de brocas botão de pressão(pb), tipo conexão 

conexão 2 furos, tipo cabeça cabeça padrão 

Caneta alta rotação. Longa vida útil: possui rolamentos 

de cerâmica que garantem a durabilidade por muito mais 

tempo. Rotores balanceados: promovem baixo nível de 

ruído e vibração, menos estresse para o profissional e 

paciente. Peso ideal:  projetadas para compensar o peso e 

a força das mangueiras, o que impede a força contrária 

em relação ao movimento da caneta do campo de 

trabalho. Certificação: linha de alta rotação com o 

certificado INMETRO de conformidade no Brasil. 

Biossegurança: esterilizável até 135ºC. Durabilidade 

garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A 

superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos. 

Garantia: 12 Meses. Registro na ANVISA. Spray triplo. 

Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden. Sistema 

de troca broca: press-button (PB). Baixo nível de ruído e 

vibração. Rotação máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 

Ncm. Marca de referência: Kavo ou Dabi Atlante. 

437552 
UNIDAD

E 
9 R$ 785,00 R$ 7.065,00 

  

 90 

Micromotor caneta baixa rotação, tipo micromotor, 

conexão conexão borden 2 furos, refrigeração c/ 

refrigeração interna, rotação cerca de 5.000 a 20.000 

Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. 

450977 
UNIDAD

E 
8 R$ 914,00 R$ 7.312,00 
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Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic 

Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. 

Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o 

dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. 

Garantia: 1 ano. Marca de referência: Kavo ou Dabi 

Atlante. 

 91 

Caneta baixa rotação caneta baixa rotação, tipo contra 

ângulo, relação transmissão transmissão 27:1, torque 

torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça 

(pb), refrigeração c/ refrigeração externa, tipo cabeça 

cabeça pequena 

O Contra-Ângulo possui giro livre de 360º. Uso com 

Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. 

Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de 

Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório 

mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe 

INTRAmatic Universal  A angulação da cabeça do 

contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, 

evitando a movimentação desnecessária da mão do 

dentista. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. 

Garantia: 1 ano. Marca de referência: Kavo ou Dabi 

Atlante. 

407065 
UNIDAD

E 
9 R$ 732,00 R$ 6.588,00 

  

 92 

Conjunto acadêmico, componente alta rotação, rolamento 

cerâmica, 400.000 rpm, características adicionais 3 furos, 

botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1 

micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças 

de baixa rotação transmissão 1:1, c/ refrigeração externa, 

tipo encaixe conexão borden (2 furos), apresentação 

estojo, conjunto completo, acessórios óleo lubrificante 

Conjunto acadêmico composto por peça reta, 

micromotor, caneta de alta rotação (contra-ângulo) e 

caneta de baixa rotação (turbina). 

Peça Reta : Micro motor encaixe Borden 2 furos. Spray 

para refrigeração por condução interna. Sistema de 

encaixe universal Intra. Esterilizável em autoclave até 

135°C. Acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - 

Máximo de 20.000 rpm. 

Micromotor Baixa Rotação: Acoplamento Borden 

INTRAmatic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 

rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: 

permite giro livre de 360º. Esterilizável em autoclave até 

135°C. 

Contra Ângulo: O Contra-Ângulo possui giro livre de 

360º. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Encaixe 

INTRAmatic Universal. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo 

de 20.000 rpm. 

Turbina: Spray triplo. Rolamento de cerâmica. 

Acoplamento borden. Sistema de troca broca: press-

button (PB). Baixo nível de ruído e vibração. Rotação 

422198 
UNIDAD

E 
7 R$ 2.412,67 R$ 16.888,69 
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máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 Ncm. 

Estojo na cor preta. Marca de referência: Kavo ou Dabi 

Atlante. 

 93 

Lubrificante odontológico, composição básica óleo 

mineral, apresentação spray com adaptador, aplicação 

caneta de alta e baixa rotação, características adicionais 

sem cfc, embalagem de 200 ml 

Lubrificante odontológico indicado para lubrificação 

interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes 

de cada ciclo de esterilização. Atóxico. Não contém 

Cloro Flúor Carbono (CFC). Fácil aplicação. Lubrificante 

para peças de mão da marca Kavo ou similar. 

Embalagem de 200 Ml. 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

246562 FRASCO 67 R$ 16,52 R$ 1.106,84 

  

 94 

Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo 

exploradora, modelo nº 05, tipo cabo cabo maciço 

Sonda exploradora produzida em aço inoxidável. 

Autoclavável. Garantia de 02 anos. 

425231 
UNIDAD

E 
41 R$ 10,26 R$ 420,66 

  

 95 

Prendedor odontológico guardanapo, material aço 

inoxidável, tipo de corrente, comprimento corrente 40, 

tipo uso odontológico 

Prendedor corrente com elos trançados. Utilizado para 

prender babador e guardanapos nos pacientes. Medida: 

45 cm. Metal. 

253697 
UNIDAD

E 
15 R$ 11,04 R$ 165,60 

  

 96 

Sugador 

pacote com 40 unidades 

Sugador, material pvc, tipo saliva, características 

adicionais c/ arame, apresentação pacote c/ 40 unidades, 

tipo uso estéril, descartável 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

406292 Pacote 90 R$ 5,52 R$ 496,80 

  

 97 

Pote odontológico, material vidro, formato cilíndrico, 

transmitância transparente, características adicionais 2 

cavidades, tipo dappen, tamanho 4 x 4 cm 

 Validade: Indeterminada. 

* Isento de Registro ANVISA. 

411436 Unidade 37 R$ 1,93 R$ 71,41 

  

 98 

Pote odontológico, material plástico, formato cilíndrico, 

características adicionais 2 cavidades, tipo dappen 

Possui duas cavidades para manipulação. Anti-aderente, 

autoclavável, resistente. 

411438 Unidade 42 R$ 2,36 R$ 99,12  23,57 

 153 

Seringa, material aço inoxidável, tipo uso autoclavável, 

capacidade 1,80, características adicionais retrocarga, 

tipo carpule, aplicação aspiração 

Aço inox. Autoclavável. Garantia: 2 anos. Registro na 

ANVISA. 

413356 
UNIDAD

E 
38 R$ 19,26 R$ 731,88 

  



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      55 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

 162 

Equipamento odontológico, tipo jato bocarbonato e 

ultrassom, aspecto físico motor de bancada, material 

corpo plástico ABS, indicação 

profilaxia/periodontia/endodontia, fonte 

eletropneumático, componentes adicionais bomba 

peristáltica/reservatório para líquido/pedal, componentes 

2 peças de mão, 3 ponteiras, pedal. 

410454 
UNIDAD

E 
3 R$ 3.719,17 R$ 11.157,51 

  

 163 

 Ponteira ultrassom odontológico, material aço 

inoxidável, modelo ponta lisa c/ refrigeração, aplicação 

raspagem / remoção de tártaro, compatibilidade encaixe 

específico, características adicionais p/ região 

supragengival 

Ponta de ultrassom. Aplicação periodontia. 

Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. 

Compatível com o equipamento Altsonic Jet Ceramic. 

407077 
UNIDAD

E 
19 R$ 145,00 R$ 2.755,00 

  

 164 

Ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, 

modelo ponta curva c/ refrigeração, aplicação raspagem / 

remoção de tártaro, compatibilidade encaixe específico, 

características adicionais p/ região interproximal 

Ponta de ultrassom. Aplicação periodontia. 

Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. 

Compatível com o equipamento Altsonic Jet Ceramic. 

407078 
UNIDAD

E 
19 R$ 200,00 R$ 3.800,00 

  

 165 

Ponteira ultrassom ponteira ultrassom odontológico, 

material aço inoxidável, modelo ponta lisa c/ 

refrigeração, aplicação raspagem / remoção de tártaro, 

compatibilidade encaixe específico, características 

adicionais p/ região supragengival 

Ponta de ultrassom. Aplicação periodontia. 

Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. 

Compatível com o equipamento  Scarler Jet D 700 

407077 Unidade 24 R$ 145,00 R$ 3.480,00 

  

 166 

Ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, 

modelo ponta curva c/ refrigeração, aplicação raspagem / 

remoção de tártaro, compatibilidade encaixe específico, 

características adicionais p/ região interproximal 

Ponta de ultrassom. Aplicação periodontia. 

Confeccionado e usinado em aço inox. Autoclavável. 

Compatível com o equipamento Scarler Jet D 700 

407078 Unidade 22 R$ 200,00 R$ 4.400,00 

  

 167 

Haste flexível, material haste plástico, material ponta 

espuma, aplicação higiene pessoal, características 

adicionais descartável 

caixa com 75 unidades 

Hastes flexíveis com pontas de algodão 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

304738 Caixa 61 R$ 2,91 R$ 177,51 

  

 175 

Caixa instrumental, material caixa aço inoxidável, tipo 

caixa com tampa, comprimento caixa 20, altura caixa 10, 

largura caixa 5, características adicionais p/ endodontia 

411906 
UNIDAD

E 
6 R$ 172,62 R$ 1.035,72 
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Produzidas por profissionais qualificados, resultando em 

acabamento perfeito e polimento sem igual, livre de 

rebarbas. 

* Material: Aço-inox 304 (18/8 ). 

* Perfurado. 

* Tamanho: 20x10x05cm. 

* Podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após 

limpeza e secagem. 

* Garantia: permanente contra defeitos de fabricação. 

* Evitar uso de material abrasivo. 

* A longa exposição a produtos químicos pode causar 

manchas ou perfurações. 

* Registro na ANVISA 

 179 

Escavador - uso odontológico, material aço inoxidável, 

característica adicional p/ dentina, modelo nº 05, tamanho 

infantil, esterilidade autoclavável 

* Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de Dentina. 

426705 
UNIDAD

E 
12 R$ 12,14 R$ 145,68 

  

 180 

Escavador - uso odontológico, material aço inoxidável, 

característica adicional p/ dentina, modelo nº 11,5, 

esterilidade autoclavável 

Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de Dentina. 

426708 
UNIDAD

E 
20 R$ 11,85 R$ 237,00 

  

 181 

Escavador - uso odontológico, material aço inoxidável, 

formato duplo, característica adicional p/ dentina, modelo 

nº 18, esterilidade autoclavável 

Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de Dentina. 

426703 
UNIDAD

E 
20 R$ 5,46 R$ 109,20 

  

 182 

Escavador - uso odontológico, material aço inoxidável, 

formato duplo, característica adicional p/ dentina, modelo 

nº 19, esterilidade autoclavável 

Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de Dentina. 

426706 
UNIDAD

E 
18 R$ 11,11 R$ 199,98 

  

 201 

Sugador, material pvc/ polipropileno, tipo endodôntico, 

características adicionais c/ 3 agulhas plásticas, 

apresentação embalagem individual, tipo uso estéril, 

descartável 

caixa com 20 unidades 

Sugador Endodôntico Descatável 

406295 Caixa 22 R$ 12,89 R$ 283,58 
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 223 

Régua - uso odontológico, modelo endodôntica, material 

aço inoxidável, tipo milimetrada, característica adicional 

simples, tipo uso autoclavável 

 

Esterilizável em autoclave. 

* Utilizado para medir limas endodônticas. 

418849 unidade 14 R$ 12,65 R$ 177,10 

  

 228 

Polimixina b, composição associada com neomicina e 

hidrocortisona, concentração 10.000ui 5mg 10mg/ml, uso 

solução otológica 

frasco 10 ml 

Solução otológica utilizada para endodontia. Embalagem 

contendo frasco gotejador com 10 mL. 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

270228 FRASCO 10 R$ 17,72 R$ 177,20 

  

 229 

Broca endo z broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material carbide, formato tronco cônica, formato 

adicional topo inativo, característica adicional ´endo z´, 

comprimento 23,5 * 

Ponta segura, sem risco de acidentes. 

* Lâminas de corte especialmente desenvolvidas para 

diminuir o tempo opêratório. 

* 23mm. 

428030 unidade 15 R$ 17,26 R$ 258,90 

  

 262 

Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, componentes 

adesivo + primer 

frasco 6 gramas 

Sistema adesivo frasco único fotopolimerizável (primer e 

adesivo num só frasco), solvente de água e álcool - O 

prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

Similar, igual ou superior  ao single bond  2 -FGM 

391137 Frasco 53 R$ 134,63 R$ 7.135,39 

  

 263 

Fotopolimerizador - equipamento odontológico, tipo 

fotopolimerizador, aspecto físico base peça de mão sem 

fio, material ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, 

material corpo plástico abs, fonte luz led, instalação 

elétrica, componentes protetor ocular 

 

410459 Unidade 4 R$ 1.013,92 R$ 4.055,68 

  

 264 

Carbono para articular, material em papel, formato 

formato de fita, cor dupla face - 2 cores, tipo uso estéril, 

descartável, apresentação em folha   

embalagem com 5 blocos com 50 tiras 

Registros precisos. Alta resistência à tração. Utilização 

em ambiente úmido. Facilita a diferenciação de contatos 

oclusais. Espessura ultra-fina (19 micras). Película de 

polietileno. Película de hidrofóbica. Dupla cor: vermelho 

e preto. 

Superior, igual ou similar a Accu Film 

406150 Caixa 18 R$ 145,01 R$ 2.610,18 
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 265 

Ácido fosfórico 37,5% condicionador dental, tipo ácido 

fosfórico, concentração 37, aspecto físico gel 

seringa 3 gramas 

Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. Indicado no 

condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a 

adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa 

viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não escorre. 

Afinidade com água. Gel de base aquosa contendo Ácido 

Fosfórico a 37%. Corante azul. Apresentação embalagem 

com 3 seringas de 2,5ml cada uma e 3 pontas para 

aplicação. Similar, igual ou superior a Condac 37% - 

FGM 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

 

 

391582 Seringa 91 R$ 15,14 R$ 1.377,74 

  

 266 

Conjunto odontológico, tipo pinceis intercambiáveis,uso 

p/ aplicação e escultura em resina composta, material 

silicone e policarbonati, componentes 1 cabo, mínimo 8 

pontas 

Indicado para escultura de restaurações em resina 

composta. Kit composto por instrumento (cabo 

autoclavável) modelador de resina desenvolvido para 

promover controle completo na colocação das camadas e 

na escultura das restaurações e pontas descartáveis 

rolantes antiaderentes que inibem a formação de bolhas e 

promovem uma aplicação homogênea de resina composta 

em finas camadas. Kit composto de cabo reutilizável e 

pontas descartaveis. Kit com 1 intrumento + 49 pontas (7 

unidades de cada modelo: Cilíndrica 4mm, cônica, 

cilíndrica 3mm, disco, ponta, oval e espátula) 

 

438713 Conjunto 6 R$ 297,00 R$ 1.782,00 

  

 271 

Pasta abrasiva, tamanho grão 10 a 20 micron, aplicação 

polimento resina composta, características adicionais 

acabamento espelhado e concentração 100 média 

embalagem com seringa de 2 gramas 

Embalagem com 1 seringa de 2g - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante 

362665 Unidade 30 R$ 43,12 R$ 1.293,60 

  

 276 

Escala cores, referência vita clássica, aplicação confecção 

de próteses em metalo-cerâmica escala com 16 cores. 

 

A escala clássica A1-D4 é indicada para determinar a cor 

do dente com precisão. Os componentes do sistema são 

logicamente agrupados permitindo maior exatidão na 

385408 Unidade 6 R$ 533,48 R$ 3.200,88 
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seleção de cor. Designação precisa da cor. Reprodução de 

cor mais estética. Dentes de cerâmica estratificados à 

mão. Escala com 16 cores. Disposição das tonalidades: 

A1 - A4 (vermelho-acastanhado). B1 - B4 (Vermelho-

amarelado). C1 - C4 (tons acinzentados).D2 - D4 (cinza-

avermelhado)    

 288 

Fio retrator fio retrator gengival, material algodão 

torcido, tipo não impregnado, espessura médio, 

apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso estéril 

/ descartável 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

Fio retrator tamanho 00 

 

406615 unidade 9 R$ 59,60 R$ 536,40 

  

 290 

Aplicador odontológico, caixa 100 unidades 

Aplicador odontológico tipomicrobrush, tipo haste 

dobrável, tipo uso descartável, material plástico, 

características adicionais pontas fibras não absorventes, 

tipo ponta extrafina. Embalagem com 100 Unidades. 

Similar, igual ou superior a Cavibrush – FGM 

 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

410560 Caixa 56 R$ 18,21 R$ 1.019,76 

  

 300 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, tamanho 

partículas nanoparticuladas aspecto físico fluida 

embalagem 4 gramas 

Consistência: Composta. 

*Preenchimento: 2mm. 

* Composição:Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA 

e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de 

silano. 

* Resina fotopolimerizável. 

* Radiopaca. 

* Todas as partículas com tamanho inferior a 100 

nanometros. 

* Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, 

PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de 

Zircônia/Sílica. 

Cor A3 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

 

419656 
Embalage

m 
50 R$ 102,97 R$ 5.148,50 

  

 301 

Resina composta tipo fotopolimerizável, tipo bulk fill, 

aspecto fluida baixa viscosidade 

embalagem 4 gramas 

Consistência:Composta. 

444048 
Embalage

m 
35 R$ 121,25 R$ 4.243,75 
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* Preenchimento:5mm. 

* Composição:AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-

dodecano-DMA. 

* Desenvolvida para uso em dentes posteriores 

* Preenchimento em incremento único rápido e fácil. 

* Aumento da opacidade para melhorar a estética. 

* Alívio de tensões de contração de polimerização para 

permitir profundidade de cura de 5 mm. 

* Excelente adaptação. 

* Dispensa a necessidade de técnica incremental ou 

equipamentos dispensadores de alto custo. 

* Excelente manuseio e esculpibilidade. 

* Elevada radiopacidade. 

COR UNIVERSAL 

 302 

Resina composta tipo fotopolimerizável, tipo bulk fill, 

aspecto fluida, alta viscosidade, embalagem 4 gramas 

Consistência:Composta. 

* Preenchimento:5mm. 

* Composição:AFM, AUDMA, UDMA e 1, 12-

dodecano-DMA. 

* Desenvolvida para uso em dentes posteriores 

* Preenchimento em incremento único rápido e fácil. 

* Aumento da opacidade para melhorar a estética. 

* Alívio de tensões de contração de polimerização para 

permitir profundidade de cura de 5 mm. 

* Excelente adaptação. 

* Dispensa a necessidade de técnica incremental ou 

equipamentos dispensadores de alto custo. 

* Excelente manuseio e esculpibilidade. 

* Elevada radiopacidade. 

COR UNIVERSAL 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

444049 
Embalage

m 
27 R$ 185,00 R$ 4.995,00 

  

 304 

Acessorios- uso odontológico, tipo suporte organizador 

de resina composta, material acrílico, características 

adicionais para cerca de 25 seringas 

445937 Unidade 7 R$ 53,88 R$ 377,16 

  

 305 

Disco - uso odontologia, tipo lixa, material poliéster + 

óxido de alumínio, tipo face monoface, diâmetro cerca de 

1/2, tipo do encaixe encaixe p/ mandril c/ parafuso, tipo 

uso descartável 

Embalagem com 50 unidades e mandril 

438121 Unidade 14 R$ 126,92 R$ 1.776,88 

  

 308 

Cimento odontológico 

apresentação kit contendo 38g de pó e 15ml de líquido. 

Restaurador provisório a base de Óxido de Zinco e 

Eugenol. Permite a confecção de restaurações 

temporárias de longa duração. Alta resistência à 

compressão. Apresentação Kit contendo 38g de pó e 

15ml de líquido. Similar, igual ou superior a IRM – 

422120 Frasco 14 R$ 114,90 R$ 1.608,60 
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Dentsply 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

 309 

Escova odontológica, material pêlo de cabra, tipo uso 

manual, aplicação polimento de resinas 

Fabricada com material sintético semelhante ao de Pelo 

de Cabra. 

* Tamanho: 22mm. 

362290 Unidade 18 R$ 10,83 R$ 194,94 

  

 314 

Moldeira odontológica, material alumínio, tipo p/ 

moldagem, modelo parcial hemiarcada, aplicação direito 

inferior / esquerdo superior, características adicionais 

perfurada,embalagem com 4 unidades. 

Em alumínio. 

* As perfurações aumentam a retenção do material de 

moldagem. 

* Registro ANVISA: 

 

427650 
 

Embalage

m 
8 R$ 88,55 R$ 708,40 

  

 325 

Silicona de adiçãopasta moldagem, material básico 

silicone de adição, tipo denso, base catalisador, 

apresentação * conjunto 

* Alta hidrofilia com alta reprodução de detalhes. 

* Excelente resistência à tração para evitar rasgamento. 

* Pasta fluída com componente patenteado. 

* Estabilidade dimensional: permite vazamento do 

modelo em até 15 dias e obtenção de mais de um modelo 

de gesso. 

* Rendimento: 17 moldagens totais e 34 parciais em 

média, podendo variar de acordo com o tipo de 

moldagem, moldeira e técnica utilizada. 

* ExpressXT Pasta Fluída rende até 12 moldagens. 

428738 Unidade 3 R$ 319,50 R$ 958,50 

  

 326 

Gesso tipo iv 

embalagem 1 kilo 

 

Gesso - uso odontológico, tipo pedra especial tipo iv 

 

428417 
 

unidade 4 R$ 30,80 R$ 123,20 

  

 327 

Pinça odontológica, material aço inoxidável, tipo muller, 

aplicação para carbono 

 Aço Inox. 

* Autoclavável. 

427616 
UNIDAD

E 
20 R$ 18,43 R$ 368,60 

  

 328 

Cuba plática 

Flexível; 

* Formato grande (500ml); 

* Superfície interna lisa; 

* Fácil manipulação; 

* Melhor proporcionamento e mistura de materiais; 

* Fácil limpeza e desinfecção. 

419182 Unidade 8 R$ 8,42 R$ 67,36 
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 329 

Espátula alginato  espátula odontológica, material 

plástico, tipo uso manipulação de hidrocolóides e gessos 

 

Produzida de resinas termoplásticas e pigmentos. 

426918 Unidade 7 R$ 4,40 R$ 30,80 

  

 330 

 Alginato, tipo tipo i, apresentação pó, características 

adicionais presa normal 

 

embalagem  454 gramas 

278252 Unidade 11 R$ 37,77 R$ 415,47 

  

 331 

Cadeira clínica, aplicação odontologia, material tubo de 

aço, acabamento da estrutura pintura eletrostática em 

epóxi, tipo de assento assento giratório e altura regulável, 

acabamento do assento poliuretano injetado, pvc 

laminado sem costura, tipo de pés com 5 rodizíos, 

acionamento a gás, inclinação encosto encosto regulagem 

horizontal 

 

MOCHO ODONTOLÓGICO, com sistema de elevação 

com movimentos a gás. Encosto anatômico tipo concha 

com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 

rodízios, resistente. Estofamento em material rígido e 

resistente, com revestimento sem costura, densidade 

adequada e anti-deformante . Assento com elevação 

central e rebaixamento das bordas anteriores. 

Acabamento liso, altura regulável. 

Garantia 12 meses 

427767 Unidade 4 R$ 1.020,05 R$ 4.080,20 

  

 332 

Cadeira odontológica, material estrutura aço, pintura 

eletrostática, material estofamento poliuretano injetado, 

alta densidade, material revestimento pvc laminado sem 

costura, encosto bi-articulado, funcionamento 

eletromecânico, motorredutor, isento óleo, posições 4 

movimentos + programadas, componentes caixa 

comando interna, pedal comando 

 

Cadeira : apoio de braço com movimentos 

escamoteáveis, base sem necessidade de fixação no piso e 

encosto de cabeceira Standard. 

- Pedal Multifuncional: Posições VZ, PT1 e PT2 

programadas pelo profissional, LP última posição, 

acionamento do refletor. 

- Mesa Equipo Unik 4T: Acoplada com sistema do braço 

pantográfico ou tipocart. 

- 1 Seringa 3F; 2 Mangueiras Borden; 1 Bandeja sem 

Borda. 

- Unidade Auxiliar: Cuba de Porcelana acoplada a 

cadeira. 

- 1 Mangueira de Sucção 6,3mm Venturi. 

- Refletor : Dotado de base sem aro, com luz halogena de 

intensidade variável de 22.000 (+/- 15%) a 6.000 Lux, 

pega mão bilateral. 

407820 Unidade 4 R$ 16.911,00 R$ 67.644,00 
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- Fisiomocho Klinic: Com cinco rodízios, sistema de 

elevação a gás, regulagem de altura com alavanc, assento 

envolvente, estofamento em PVC sem costura. 

Garantia 12 meses 

Igual, similar ou superior a dabi 

 

 333 

Compressor compressor de ar odontológico, capacidade 

reservatório volume interno até 40, características 

adicionais isento óleo, tanque pintura interna 

anticorrosiva, voltagem 220 v, componente adicional 

válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água, 

componentes adicionais caixa acústica 

 

Projetado para prover ar comprimido para uso clínico e 

laboratorial, possui desempenho estável, grande 

capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é 

insento de óleo ou emissão de fumaças, vapores ou 

odores desagradáveis. Voltagem de 127v 

garantia 12 meses 
Dotado de manômetro para pressão do reservatório, 

manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na 

saída com filtro de ar e dreno para água, registro para 

controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de 

água no reservatório,  

* Sistema de segurança com válvula que entra em 

funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do 

pressostato e protetor de sobrecarga.   

* Isento de óleo 

* Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W (127V) e 1,14 HP 

/ 1100W (220V 

* Adequado para 1 consultório  

* Capacidade do tanque de 38 litros 

413210   Unidade 7 R$ 4.552,67 R$ 31.868,69 

  

 334 

Bandeja de coluna giratória com bora de retenção de 

líquidos adaptável em colunas nas medidas de 1 ½ a 2 

polegadas. 2 polegadas = 50,80 mm | 1 ½ polegada = 

38,10 mm. dimensão:300mm x 240mm. 

 

Bandeja de coluna para equipamentos odontológicos. 

Serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do 

refletor que sai da unidade auxiliar (cuspideira) onde 

podem ser colocados vários periféricos. Suporta até 11kg 

de peso. Feita em ABS com polimento. Possui bordas 

salientes e área útil 30 x 24 cm. Pode ser fixada em canos 

de 1½ ou 2 polegadas de diâmetro. Cor branca. 

Garantia 12 meses 

150963 Unidade 5 R$ 240,87 R$ 1.204,35 

  

 335 

Monitor portátil, operação digital, tipo amostra sangue 

capilar, tipo de análise quantitativo de glicose, faixa de 

operação até 600, tempo resposta até 10, memória 250 a 

500 testes, componentes com lancetas, tiras, acessórios 

389557 Unidade 5 R$ 169,67 R$ 848,35 
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lancetador, solução controle 

 

Glicosímetro digital 

garantia 12 meses 

 336 

Esfigmomanômetro, ajuste digital, tipo* de pulso, faixa 

de operação até 300, material braçadeira braçadeira em 

nylon, tipo fecho fecho em velcro, tamanho adulto, 

característica adicional c/ frequencímetro 

 

Esfigmomanômetro, ajuste digital, tipo* de pulso, faixa 

de operação até 300, material braçadeira braçadeira em 

nylon, tipo fecho fecho em velcro, tamanho adulto, 

característica adicional c/ frequencímetro 

garantia 12 meses 

432482 Unidade 6 R$ 95,93 R$ 575,58 

  

 337 

Cimento odontológico, tipo resinoso, ativação dual, 

aspecto físico base catalisador, apresentação conjunto 

completo 

kit com 2,5g de base + 2,5g de catalisador. 

 

* Dual: garante a presa mesmo nos casos em que o luz 

não está presente (pinos intraradiculares, coroas 

metálicas, etc); 

* Sistema Clicker: fácil dosagem e permite a visualização 

da quantidade de material remanescente; 

* A pasta-base nunca termina antes da pasta catalisadora; 

* Fina espessura de película: não ofece resistência no 

assentamento da peça; 

* Cimentação efetiva, sem a formação de fendas e 

infiltração; 

* Rendimento: 80 doses.Similar, igual ou superior ao 

CimentoResinoso Dual Relyx ARC - 3M 

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser 

inferior a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

404556 Unidade 11 R$ 404,64 R$ 4.451,04 

  

 338 

Espátula odontológica - espátula odontológica, material 

aço inxidável com cabo plástico, tipo uso manipulação de 

hidrocolóides e gessos 

426920 Unidade 4 R$ 12,83 R$ 51,32 

  

 339 

Bomba sucção odontológica bomba sucção odontológica, 

aplicação sangue e secreção, tensão 110/220, freqüência 

50/60, tipo motor monofásico, potência motor 1, 

capacidade sucção 500 de hg, características adicionais 

com 2 unidades auxiliares com sugadores 

 

* Desenvolvida para atender 1 consultório odontológico. 

* Semisseca. 

* Baixo ruído. 

* Bivolt, com chave seletora. 

* Motor Weg: Com protetor térmico e eixo central de aço 

inox. 

285417 Unidade 6 R$ 2.692,84 R$ 16.157,04 
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* Conjunto de vácuo em nylon de alta resistência. 

* Filtro de resíduos na entrada de sucção. 

* Comando com acionamento eletrônico. 

* Proteção no eixo central do motor. 

* Carenagem em poliestireno (PS). 

* Peso Bruto: 13,6kg. 

* Peso Líquido: 12,5kg. 

* Dimensões Externas: 23,2x23,5x34cm. 

* Frequência: 60 Hz. 

* Consumo de Água: 0,08 l/min. 

* Potência: 250W - 1/3 CV. 

* Consumo de Energia: 0,25kW/h. 

* Vazão Máxima (ar): 150 l/min. 

* RPM: 1750. 

* Vácuo máximo 330 mm Hg. 

* Nível de Ruído: 66 dB. 

* 1 ano de garantia. 

 

 340 

Almotolia plástica 

 

frasco - tipo almotolia, material em polietileno (plástico), 

tipo bico bico curvo,ângulo de 90¨ parte medial, 

c/protetor, tipo tampa tampa em rosca, cor transparente, 

capacidade 250 

279890 unidade 20 R$ 5,01 R$ 100,20 

  

 341 

Freezer vertical, capacidade 66, voltagem 127, altura 930, 

largura 485, profundidade 574, características adicionais 

1 porta 

 

Freezer 66 l voltagem de 127 v 

garantia de 12 meses 

449163 unidade 4 R$ 1.302,33 R$ 5.209,32 

  

VALOR TOTAL DE ITENS DESAGRUPADOS R$ 448.017,50 
  

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 586.435,83 
  

 

1.2. Relação das quantidades de cada item distribuídos pelos órgãos participantes: 
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5 

Fluoreto de sódio, concentração 1,23, 

forma farmacêutica gel tixotrópico, 

característica adicional acidulado, com 

200 ml 

Flúor fosfato acidulado 1,23%. 

 

Flúor acidulado pigmentado. Registro 

ANVISA. Embalagem com 200 mL. 

Sabor tutti-fruti. 

15 0 5 2 15 15 12 15 79 

6 

Fluoreto de sódio, concentração 2, forma 

farmacêutica gel tixotrópico, 

característica adicional neutro, com 200 

ml 

Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não 

tem corantes. Gel neutro transparente e 

com agradável sabor menta. 

Registro ANVISA.   

7 1 0 1 7 7 3 15 41 

7 

Moldeira odontológica, material cera c/ 

espuma de poliuretano, tipo p/ aplicação 

de flúor, modelo simples, tipo uso 

descartável, com 24 unidades 

 

Feita em cera maleável, revestida com 

espuma hidrófila, adapta-se à arcada 

dentária, facilitando a penetração do gel 

de flúor nos espaços interproximais. 

Validade: 5 anos. Registro ANVISA. 

Caixa com 24 unidades. Tamanho 

grande. 

10 0 0 1 10 10 10 0 41 
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10 

Escova de robson, tipo ponta taça, uso 

contra-ângulo, cor branca 

 

Escova de robson reta para profilaxia 

20 20 20 0 20 20 20 20 140 

11 

Escova de robson, tipo ponta cônica, uso 

contra-ângulo, cor branca 

 

Escova de robson cônica para profilaxia 

20 20 20 0 20 20 20 20 140 
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12 

Ponta montada uso odontológico, 

material silicone, formato taça, cor 

branca, aplicação profilaxia, 

características adicionais flexível, 

compatibilidade contra ângulo 

 

Taça de borracha para profilaxia 

20 0 0 0 20    20 20 20 100 
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14 

Pedra pomes- pedra - pomes, material 

rocha magnética, cor branca, aspecto 

físico pó, aplicação limpeza dental, uso 

odontológico, características adicionais 

extrafino   embalagem com 100 gramas 

 

Pó extra fino. 

* Abrasivo. 

7 1 7 1 7 7 4 1 35 

15 

Pasta profilática, composição básica 

pedra pomes, composição lauril sulfato 

de sódio, características adicionais com 

fluor, com 90 gramas 

 

Consistência adequada, não escorre para 

cavidade bucal. Utilizada com escovas de 

Robinson ou com taças de borracha. 

Utilizada como pasta de polimento 

inicial. Usada em adultos e crianças. 

Sabores tutti-frutti. Registro MS. 

Embalagem com 90 gramas. 

15 1 8 2 15 15 15 6 77 
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22 

Acessório para radiologia, tipo 

posicionador, componentes conjunto 

completo, uso desmontável, esterilidade 

autoclavável 

 

Posicionador filme radiográfico, uso 

adulto, características adicionais peça e 

embalagem do kit deverão ser 

autoclavável.  Kit com 1 posicionador 

para incisivos e caninos superiores e 

inferiores, 1 posicionador para molar 

superior direito e inferior esquerdo, 1 

posicionador para molar superior 

esquerdo e inferior direito, 3 dispositivos 

para mordida, posicionador para 

radiografia interproximal e 1 pote para 

armazenamento 

5 0 0 1 5 5 0 2 18 

23 
Acessório para radiologia, tipo colgadura, 

material aço inoxidável, características 
15 0 0 5 15 15 15 10 75 
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adicionais individual 

 

Colgadura individual. Indicado para 

prender ou pendurar filme radiográfico. 

Fabricado em aço inox. Validade 

indeterminada. 

24 

Acessório para radiologia, tipo cartela, 

material papelão, características 

adicionais para 2 películas, com 100 

unidades 

 

Cartela para radiografia. Papel 240 g. 

Ficha com 02 furos. Embalagem com 100 

unidades. 

2 0 0 1 2 2 2 3 12 

25 

Acessório para radiologia, tipo cartela, 

material plástico, características 

adicionais para 4 películas 

 

Cartela plástica para radiografia. Plástico 

transparente. Ficha com 04 furos. 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 
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46 

Coletor material pérfuro-cortante, 

material papelão, capacidade total 7, 

acessórios alças rígidas e tampa, 

componentes adicionais revestimento 

interno em polietileno alta densidade, 

tipo uso descartável 

 

Acondicionamento correto de resíduos 

perfurantes e cortantes. Capacidade de 7 

litros. Produzido a partir de papelão 

ondulado de cor parda, ficando com 

apresentação final na cor amarelo 

dourado. Validade: 5 anos. Registro 

ANVISA. 

5 3 0 0 5 5 5 0 23 

47 

Suporte laboratório, material metal, tipo 

tipo iglu, aplicação coletor de 

perfurocortante, adicional depositor 

coletor de 7 litros 

 

Suporte feito em aço com pintura epóxi 

branco. Acompanha parafuso e bucha. 

Suporte para coletor de 7 litros. 

2 0 0 0 2 2 1 0 7 

48 

Coletor material pérfuro-cortante, 

material papelão, capacidade total 3, 

acessórios alças rígidas e tampa, 

componentes adicionais revestimento 

interno em polietileno alta densidade, 

tipo uso descartável 

3 0 3 3 3 3 3 5 23 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      69 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

 

Coletor para material perfuro-cortante, 

composto de papel resistente e saco 

plástico resistente. Capacidade para 3 

litros. Possui alça dupla para transporte. 

Produzido de acordo com o NBR 13853. 

49 

Suporte, material metal, aplicação coletor 

de perfurocortante, características 

adicionais coletor de 3 litros 

 

Suporte feito em aço com pintura epóxi 

branco. Acompanha parafuso e bucha. 

Suporte para coletor de 3 litros. 

2 0 0 1 2 2 1 1 9 
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50 

Saco, material plástico, tipo uso 

odontológico, cor incolor, largura 4, 

comprimento 13, transmitância 

transparente, com 100 unidades 

 

Saco plástico para sacolé. Medidas: 4 x 

23 cm. Transparente. Embalagem com 

100 unidades 

15 0 0 10 15 15 15 10 80 

51 

Saco plástico lixo, capacidade 30, cor 

branca, apresentação peça única, largura 

59, altura 62, características adicionais 

com tarja vermelha ´lixo hospitalar´, 

aplicação coleta de resíduos de serviços 

de saúde, com 100 unidades 

 

Saco plástico para lixo hospitalar. 

Volume 30 litros. Cor branca. 

Embalagem com 100 unidades. 

10 5 0 5 10 10 10 0 50 

52 

Saco plástico lixo, capacidade 50, cor 

branca, apresentação peça única, largura 

63, altura 80, características adicionais 

leitoso, 3 micra, símbolo de substância 

infectante, aplicação hospitalar, com 100 

unidades 

 

Saco plástico para lixo hospitalar. 

Volume 50 litros. Cor branca. 

Embalagem com 100 unidades. 

10 0 0 3 10 10 10 2 45 
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63 

Touca, tipo descartável, material 

polipropileno, cor branca, características 

adicionais tamanho único com elástico, 

com 100 unidades 

 

Touca sanfonada e com elástico. 

15 10 5 0 15 15 10 2 72 
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Gramatura 10. Cor branca. Produzidas a 

partir de polipropileno/tecido não tecido 

(TNT). Descartáveis, individuais e de uso 

único. Embalagem com 100 unidades. 

64 

Óculos proteção, material armação 

acetato / policarbonato, tipo proteção 

visão periférica, tipo lente anti-

embaçante, cor lente incolor, aplicação 

combate incêndio florestal, características 

adicionais moldura frontal neoprene, 

sistema filtro descartá-, tipo fixação faixa 

de borracha, revestimento interno borrac 

 

Óculos de segurança, constituídos de arco 

de material plástico preto e um visor de 

policarbonato incolor que filtra 99,9 % 

todos raios ultravioleta com tratamento 

anti-risco. Possui apoio nasal e proteção 

lateral injetada do mesmo material. 

 

4 2 0 1 4 4 4 0 19 

66 

Luva de proteção, material polietileno, 

aplicação uso geral, tamanho único, 

características adicionais antialérgico, 

tipo uso descartável, com 100 unidades 

 

Sobreluva descartável. Material: 

Polietileno. Cor transparente. Validade: 5 

anos após data de fabricação. Embalagem 

com 100 unidades. 

10 10 10 1 10 10 10 4 65 

67 

Sapatilha, material tnt, cor branca, 

aplicação uso laboratório, características 

adicionais com elástico, não estéril, 

aplicação de resina an-, tipo uso 

descartável, tamanho único embalagem 

com 100 unidades 

 

Propé. Confeccionado em 

propileno/tecido não tecido (TNT). 

Gramatura 30. Descartáveis, individuais e 

de uso único. Com elástico em todo 

perímetro. Embalagem com 100 

unidades. 

3 0 0 1 3 3 2 2 14 
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80 

Pinça odontológica, material aço 

inoxidável, tamanho cerca de 13, 

referência 317, indicação clínica, 

aplicação p/ algodão, esterilidade 

autoclavável 

 

4 0 0 0 4 4 4 8 24 
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Pinça odontológica para algodão. 

Tamanho 13 cm. Fabricado em aço inox. 

Autoclavável. Validade: 5 anos após a 

data de fabricação. 

81 

Pinça odontológica, material aço 

inoxidável, tamanho cerca de 17, 

referência 317, indicação clínica, 

aplicação p/ algodão, esterilidade 

autoclavável 

 

Pinça odontológica para algodão. 

Tamanho 17 cm. Fabricado em aço inox. 

Autoclavável. Validade: 5 anos após a 

data de fabricação. 

10 0 0 0 10 10 0 8 38 

82 

Espelho bucal, material aço inoxidável e 

espelho, tipo plano, tamanho nº 5, uso 

encaixe universal, comprimento cabo 

cabo padrão, tipo uso autoclavável, 

apresentação embalagem individual 

 

Espelho Bucal em aço Inox. 

Autoclavável. 

10 20 10 0 10 10 10 20 90 

83 

Cabo para espelho cabo espelho bucal, 

material alumínio, característica adicional 

colorido, formato redondo, tipo uso 

autoclavável 

 

Indicado para encaixar o espelho bucal, 

auxiliando para maior alcance. 

Autoclavável. Validade: 10 anos após a 

data de fabricação. Cores diversas: azul, 

preto e rosa 

10 0 0 0 10 10 10 10 50 
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99 

Afastador odontológico, material aço 

inoxidável, tipo minesota 

Material: Aço Inox. Não cortante. 

Validade: Indeterminada. Garantia: 2 

anos. Autoclavável. Registro ANVISA. 

8 0 5 2 8 8 5 2 38 

100 

Tesoura, material aço inoxidável, 

comprimento 11,5, tipo ponta curva, tipo 

íris 

Tesoura, em aço inox, autoclavável, 

comprimento 11,5 cm, ponta curva. 

4 3 0 4 4 4 4 3 26 

101 

Tesoura, material aço inoxidável, 

comprimento 11, tipo ponta reta, tipo íris 

Tesoura, em aço inox, autoclavável, 

comprimento 11,5 cm, ponta reta. 

7 0 0 0 7 7 5 3 29 
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102 

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, 

modelo adson, tipo ponta sem dentes, 

comprimento 12, características 

adicionais com vídea 

 

Pinça cirúrgica, em aço inox, 12 cm, 

autoclavável. 

7 0 0 4 7 7 5 0 30 

103 

Cuba uso hospitalar, material aço inox, 

formato redondo, capacidade cerca de 

150 

 

Aço inox. Autoclavável. 8cm. 

Capacidade: 160 ml. 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 

104 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 18 l, 

características adicionais molares 

superiores lado esquerdo, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 18 L. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

105 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 18 r, 

características adicionais molares 

superiores lado direito, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 18 R. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

106 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 151, 

características adicionais pré-molares, 

incisivos e raízes inferiores, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 151. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

107 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 150, 

características adicionais pré-molares, 

incisivos e raízes superiores, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 150. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

108 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 23, 

características adicionais molares 

inferiores, tipo uso autoclavável 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 
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Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 23. 

109 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 17, 

aplicação uso odontológico 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 17. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

110 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 65, 

características adicionais extração de 

raízes superiores, ambos os lados, reg, 

tipo uso autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 65. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

111 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 69, 

características adicionais raízes 

superiores e inferiores, tipo uso 

autoclavável 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 69. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

112 

Fórceps odontológico, material aço 

inoxidável, tipo adulto, número 16, 

características adicionais molares 

inferiores ambos os lados 

 

Aço Inox. Autoclavável. Garantia: 3 anos 

contra defeitos de fabricação. Nº 16. 

2 0 0 0 4 2 1 0 9 

113 

Alavanca odontológica, material aço 

inoxidável, tipo seldin, características 

adicionais direita, referência nº 1, 

esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 01 R. 

3 0 0 0 3 3 0 0 9 

114 

Alavanca odontológica, material aço 

inoxidável, tipo seldin, características 

adicionais esquerda, referência nº 1, 

esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 01 L. 

3 0 0 0 3 3 0 0 9 

115 

Alavanca odontológica, material aço 

inoxidável, tipo seldin, características 

adicionais reta, referência nº 2, 

esterilidade autoclavável 

Aço inox. Autoclavável. N° 02. 

5 0 0 0 5 5 0 0 15 
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116 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo seldin dupla, tamanho 

nº 12 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 12. 

3 0 0 1 3 3 3 0 13 

117 

Alavanca odontológica, material aço 

inoxidável, tipo apexo, características 

adicionais reta, referência 304, 

esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. Autoclavável. N° 304. 

3 0 0 2 3 3 3 0 14 

118 

Broca alta rotação, material carbide, 

formato tronco cônica, característica 

adicional picotada, tipo haste haste longa, 

tipo corte cirúrgica, numeração 

americana 1 ref. 702 

 

Broca para alta rotação com haste longa, 

25mm. Broca estável e funcional, 

lâminas de corte precisas desempenhando 

trabalho por uma longa vida útil. 

Validade: Indeterminada. Registro 

ANVISA. Autoclavável. 

6 6 6 0 6 6 6 0 36 

119 

broca alta rotação, material carbide, 

formato tronco cônica, característica 

adicional picotada, tipo haste haste longa, 

tipo corte cirúrgica, numeração 

americana 1 ref. 701 

 

Broca para alta rotação com haste longa, 

25mm. Broca estável e funcional, 

lâminas de corte precisas desempenhando 

trabalho por uma longa vida útil. 

Validade: Indeterminada. Registro 

ANVISA. Autoclavável. 

6 6 6 0 6 6 6 0 36 

120 

Porta-agulha, material aço inoxidável, 

tipo mayo hegar, comprimento 14 

 

Instrumento cirúrgico para sutura de 

tecidos. Aço inox. Autoclavável. Ponta 

serrilhada. Tamanho 14 cm. 

5 0 0 0 5 5 0 0 15 

121 

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, 

modelo halstead mosquito, tipo ponta 

reta, comprimento 12,50, aplicação 

hospitalar 

 

Pinça para uso geral, também conhecida 

como Pinça Hemostática. Ponta reta, com 

serrilha. Fabricado em aço inoxidável. 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 
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Autoclavável. Tamanho: 12 cm. 

Embalagem Plástica individual, 

constando os dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade. 

Certificações: Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE. 

122 

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, 

modelo halstead mosquito, tipo ponta 

curva, comprimento 12,50, aplicação 

hospitalar 

 

Pinça para uso geral, também conhecida 

como Pinça Hemostática. Ponta curva, 

com serrilha. Fabricado em aço 

inoxidável. Autoclavável. Tamanho: 12 

cm. Possui travas para mantê-la fechada. 

Embalagem Plástica individual, 

constando os dados de identificação, 

procedência e rastreabilidade. 

Certificações: Fabricado de acordo com 

Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE. 12cm. 

4 0 0 0 4 4 1 0 13 

123 

Cureta, material aço inoxidável, 

referência nº 85, formato côncavo corpo 

duplo, aplicação cirurgia, tipo lucas, 

esterilidade autoclavável 

 

Instrumento cortante. Produzido em liga 

de Aço Inoxidável de alta qualidade. 

Cabo em alumínio anodizado. 

Totalmente autoclavável. Garantia: 2 

anos. Validade: Indeterminada. 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

124 

Broca alta rotação, material carbide, 

formato cônica longa, característica 

adicional topo arredondado, tipo haste 

haste regular, tipo corte zekrya, 

referência ref. 151 

 

Broca para alta rotação. Material 

Tungstênio. Formato tronco-cônica. 23 

mm. Validade indeterminada. 

5 5 5 3 5 5 5 0 33 

125 

Broca alta rotação, material carbide, 

formato cônica longa, característica 

adicional topo arredondado, tipo haste 

haste longa, tipo corte zekrya, referência 

ref. 151 

 

Broca para alta rotação. Material 

5 3 5 3 5 5 5 0 31 
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Tungstênio. Formato tronco-cônica. 28 

mm. Validade indeterminada. 

126 

Lâmina bisturi, material aço carbono, 

tamanho nº 12, tipo descartável, 

esterilidade estéril, características 

adicionais embalada individualmente 

Caixa com 100 unidades 

 

Lâmina de bisturi 12 - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

3 1 0 0 3 3 2 0 12 

127 

Agulha odontológica, material aço 

inoxidável siliconizado, aplicação 

gengival/anestesia, dimensão 30 g extra 

curta, tipo ponta com bisel trifacetado, 

tipo conexão conector p/ seringa carpule, 

tipo uso estéril, descartável, apresentação 

c/ protetor plástico e lacre 

caixa com 100 unidades 

 

Agulha gengival para aplicação de 

anestésico local odontológico 30G extra-

curta - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

15 1 0 1 15 15 10 1 58 

128 

Agulha Odontológica 27 G agulha 

odontológica, material aço inoxidável 

siliconizado, aplicação gengival / 

anestesia, dimensão 27 g longa, tipo 

ponta* com bisel trifacetado, tipo 

conexão conector p/ seringa carpule, tipo 

uso estéril, descartável, apresentação c/ 

protetor plástico e lacre 

caixa com 100 unidades 

 

Agulha gengival para aplicação de 

anestésico local odontológico 27G 

LONGA - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

10 1 10 2 10 10 7 1 51 

129 

Agulha odontológica, material aço 

inoxidável siliconizado, aplicação 

gengival / anestesia, dimensão 30 g curta, 

tipo ponta* com bisel trifacetado, tipo 

conexão conector p/ seringa carpule, tipo 

5 2 5 1 5 5 5 1 29 
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uso estéril, descartável, apresentação c/ 

protetor plástico e lacre 

caixa 100 unidades 

 

Agulha gengival para aplicação de 

anestésico local odontológico 30G curta - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

130 

Agulha gengival curta agulha 

odontológica, material aço inoxidável 

siliconizado, aplicação gengival / 

anestesia, dimensão 27 g curta, tipo 

ponta* com bisel trifacetado, tipo 

conexão conector p/ seringa carpule, tipo 

uso estéril, descartável, apresentação c/ 

protetor plástico e lacre 

caixa com 100 unidades 

Agulha gengival para aplicação de 

anestésico local odontológico 27G curta - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

3 1 0 0 3 3 3 1 14 

131 

Luva cirúrgica, material látex natural, 

tamanho 6,50, esterilidade estéril, 

características adicionais comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação 

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, 

tipo uso descartável, formato anatômico, 

embalagem conforme norma ABNT c/ 

abertura asséptica 

Par 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em 

látex de borracha natural tamanho 6,5 - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

30 0 0 0 30 30 0 0 90 

132 

Luva cirúrgica, material látex natural, 

tamanho 7, esterilidade estéril, 

características adicionais comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação 

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, 

tipo uso descartável, formato anatômico, 

embalagem conforme norma abnt c/ 

abertura asséptica 

Par 

30 30 0 5 30 30 30 0 155 
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Luva cirúrgica estéril confeccionada em 

látex de borracha natural tamanho 7 - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

133 

Luva cirúrgica, material látex natural, 

tamanho 7,5 esterilidade estéril, 

características adicionais comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação 

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, 

tipo uso descartável, formato anatômico, 

embalagem conforme norma ABNT c/ 

abertura asséptica 

 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em 

látex de borracha natural tamanho 7,5- O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

30 0 30 0 30 30 0 0 120 

134 

Luva cirúrgica, material látex natural, 

tamanho 8, esterilidade estéril, 

características adicionais comprimento 

mínimo de 28cm, apresentação 

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, 

tipo uso descartável, formato anatômico, 

embalagem conforme norma ABNT c/ 

abertura asséptica 

 Par 

 

Luva cirúrgica estéril confeccionada em 

látex de borracha natural tamanho 8- O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

30 0 0 0 30 30 0 0 90 

135 

Seringa, material polipropileno, 

capacidade 10, tipo bico bico central luer 

lock ou slip, tipo vedação êmbolo de 

borracha, adicional graduada, numerada, 

tipo agulha c/ agulha 22 g x 1´, 

componente adicional c/ sistema 

segurança segundo nr/32, esterilidade 

estéril, descartável, apresentação 

embalagem individual 

 

Seringa descartável 10mL com agulha 

30 10 0 0 30 30 30 0 130 
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estéril - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

136 

Seringa, material polipropileno, 

capacidade 20, tipo bico bico central luer 

lock ou slip, tipo vedação êmbolo de 

borracha, adicional graduada, numerada, 

tipo agulha c/ agulha 22 g x 1´, 

componente adicional c/ sistema 

segurança segundo nr/32, esterilidade 

estéril, descartável, apresentação 

embalagem individual 

 

Seringa descartável 20mL com agulha 

estéril - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

10 0 0 10 10 10 10 0 50 

137 

Fio de sutura, material nylon 

monofilamento, tipo fio 3-0, cor preto, 

comprimento 45, características 

adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 

círculo cortante, comprimento agulha 2,0, 

esterilidade estéril 

Embalagem com 24 unidades 

 

Fio de sutura nylon monofilamento 3-0 

agulhado estéril – agulha 3/8 CT 2cm - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante. Embalagem com 24 

unidades 

5 0 5 1 5 5 3 0 24 

138 

Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0, 

cor preto trançado, comprimento 45, 

características adicionais com agulha, 

tipo agulha 1/2 círculo cortante, 

comprimento agulha 1,70, esterilidade 

estéril 

 

Fio de sutura seda natural e trançada 3-0 

agulhado estéril – agulha ½ círculo 

cortante 1,7cm - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

312 0 312 0 312 312 240 0 1488 

139 
Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, 

cor preto trançado, comprimento 45, 
2 2 2 0 2 2 1 0 11 
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características adicionais com agulha, 

tipo agulha 1/2 círculo cortante, 

comprimento agulha 1,70, esterilidade 

estéril 

Embalagem com 24 unidades 

 

Fio de sutura seda natural e trançada 4-0 

agulhado estéril – agulha ½ círculo 

cortante 1,7cm - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

Embalagem com 24 unidades. 

140 

Descolador, material aço inoxidável, tipo 

formato destaca periósteo, modelo 

sindesmótomo 

 

descolador, material aço inoxidável, tipo 

formato destaca periósteo, modelo 

sindesmótomo 

5 0 0 0 5 5 2 0 17 

141 

Descolador, material aço inoxidável, tipo 

formato destaca periósteo, modelo molt 

 

É utilizada para deslocamento do 

periósteo em cirurgia odontológica. aço 

inox. 

 autoclavável. 

5 0 0 2 5 5 5 0 22 

142 

Cabos de bisturi nº 3 

 

cabo bisturi, material aço inoxidável, 

tamanho nº 3 

5 2 0 2 5 5 5 0 24 

143 

Alveolótomo, material aço inoxidável, 

tipo ponta luer curvo, características 

adicionais articulado, esterilidade 

autoclavável 

 

alveolótomo, material aço inoxidável, 

tipo ponta luer curvo, características 

adicionais articulado, esterilidade 

autoclavável 

3 0 0 0 3 3 1 0 10 

144 

sugador, material aço inoxidável, tipo 

cirúrgico, características adicionais 

curvo, esterilidade autoclavável 

produzido em liga de metal cromado. 

* totalmente autoclavável. 

* validade: indeterminada. 

* garantia de 2 anos contra defeito de 

fabricação. 

2 1 0 0 2 2 0 0 7 
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145 

Sugador cirúrgico 

sugador, material resina 

abs/polipropileno/pvc, tipo sangue, 

apresentação embalagem individual, tipo 

uso estéril, descartável 

caixa com 20 unidades 

 

 

Produto esterilizado em óxido de etileno, 

fabricado em resina ABS. 

Produto descartável. 

Possui ponteira removível. 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

20 10 0 2 20 20 15 2 89 

146 

Conjunto cirúrgico, componentes 2 

aventais manga longa, 2 campos 

mesa/bancada, tipo uso 1 campo 

fenestrado, 2 toalhas absorventes, 

características adicionais 1 protetor de 

refletor, 2 protetores de mangueira, uso 

descartável,estéril, material não tecido, 

100 polipropileno, utilização odontologia 

 

Kit cirúrgico descartável  Produto em 

TNT. 

* Estéril e descartável. 

* Gramatura 20. 

* Validade: 3 anos. 

* Registro ANVISA: 80719720003. 

15 0 0 5 15 15 10 0 60 

147 

Hemostático tópico, princípio ativo 

cloreto de alumínio, aspecto físico 

líquido 

Frasco 10 ml 

 

Solução hemostática à base de cloreto de 

alumínio - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

5 1 3 0 5 5 2 3 24 

148 

Hemostático Reabsorvível 

caixa 10 unidades 

Esponja hemostática. Indicada em 

procedimentos cirúrgicos devido ao seu 

grande poder hemostático e cicatrizante. 

 Composição 100% gelatina liofilizada de 

origem porcina. Esterilizada por raios 

gama. Peso máximo de 10mg. 

5 2 0 1 5 5 2 1 21 
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Reabsorvível. Dimensões 1cmX1cm. 

Apresentação embalagem com 10 

unidades. Similar, igual ou superior a 

Hemospon – Maquira 

 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

149 

Lâmina de bisturi 15 lâmina bisturi, 

material aço inoxidável, tamanho nº 15, 

tipo descartável, esterilidade estéril, 

características adicionais embalada 

individualmente 

caixa co m 100 unidades 

 

 O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

3 1 0 0 3 3 0 0 10 

 

G
R

U
P

O
 1

0
 

150 

Sonda odontológica, material aço 

inoxidável, tipo periodontal, 

características adicionais milimetrada, 

modelo nabers 2 n, tipo cabo cabo oco 

 

Indicado para exames clínicos de rotina e 

em procedimentos de periodontia para 

avaliação da saúde periodontal dos 

pacientes (existência de bolsas 

periodontais, perda óssea, entre outros). 

Aço Immunity. Autoclavável. Validade 

Indeterminada. Ponta dupla. Registro 

ANVISA. Igual, similar ou superior a 

golgran 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 

151 

Sonda odontológica, material aço 

inoxidável, tipo periodontal, 

características adicionais milimetrada, 

modelo who (0ms) 

 

Sonda odontológica OMS. Material em 

aço Immunity. Tipo periodontal. 

Autoclavável.Igual, similar ou superior a 

golgran 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 

152 

Sonda odontológica, material aço 

inoxidável, tipo periodontal, 

características adicionais milimetrada, 

modelo willians, tipo cabo 2 pontas 

ativas rombas 

5 0 0 0 5 5 8 0 23 
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Sonda periodontal milimetrada Williams. 

Ponta única. 

 

 Indicada para exames clínicos de rotina e 

em procedimentos de periodontia para 

avaliação da saúde periodontal dos 

pacientes. Aço tipo Immunity. 

Autoclavável. Marcações precisas feitas a 

laser, não desaparecem com a utilização. 

Igual, similar ou superior a golgran 

154 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo gracey, modelo nº 1-2, 

características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox 

grau cirúrgico, N° 1-2. Raspagem em 

áreas profundas, alisamento radicular e 

debridamento periodontal em região de 

dentes anteriores. Igual, similar ou 

superior a golgran 

3 0 0 3 3 3 2 0 14 

155 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo gracey, modelo nº 3-4, 

características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox 

grau cirúrgico, N° 3-4. Raspagem em 

áreas profundas, alisamento radicular e 

debridamento periodontal em região de 

dentes anteriores. Igual, similar ou 

superior a golgran 

3 0 0 3 3 3 2 0 14 

156 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo gracey, modelo nº 5-6, 

características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox 

grau cirúrgico, N° 5-6. Raspagem em 

áreas profundas, alisamento radicular e 

debridamento periodontal em região de 

dentes anteriores. Igual, similar ou 

superior a golgran 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 

157 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo gracey, modelo nº 7-8, 

características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox 

grau cirúrgico, N° 7-8. Raspagem em 

áreas profundas, alisamento radicular e 

debridamento periodontal em faces 

vestibulares e linguais de dentes 

3 0 0 3 3 3 2 0 14 
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posteriores. Igual, similar ou superior a 

golgran 

158 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo gracey, modelo 11-12 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox 

grau cirúrgico, N° 11-12. Raspagem em 

áreas profundas, alisamento radicular e 

debridamento periodontal em faces 

mesiais de dentes posteriores.   Igual, 

similar ou superior a golgran 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 

159 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo gracey, modelo nº 13-14, 

características adicionais cabo oco 

 

Cureta periodontal Gracey em aço inox 

grau cirúrgico, N° 13-14. Raspagem em 

áreas profundas, alisamento radicular e 

debridamento periodontal em faces 

distais de dentes posteriores. Igual, 

similar ou superior a golgran 

3 0 0 3 3 3 2 0 14 

160 

Pedra afiar, tipo reta arcansas, 

comprimento 102, largura 25, espessura 

10, especificação jt 911 

 

Pedra de Arkansas com granulação fina, 

indicada para afiação de instrumentos 

sem fio e curetas periodontias. 

Dimensões: 10 cm x 2,5 cm x 6 cm. 

Lubrificar a pedra com óleo. Qualidade, 

durabilidade e eficiência na realização de 

procedimentos odontológicos. 

3 0 0 2 3 3 2 0 13 

161 

Cureta periodontal, material aço 

inoxidável, tipo ponta morse, modelo nº 

0-00, características adicionais cabo oco 

 

Indicado para a raspagem de dentes 

anteriores apinhados ou sobrepostos e 

remoção de manchas. Aço Immunity, 

Autoclavável. Validade 

indetermindada.Igual, similar ou superior 

a golgran 

3 0 0 3 3 3 2 0 14 

 

 168 

Cloreto de sódio, concentraçao 0,9 %, 

forma farmaceutica solução estéril não 

injetável 

Frasco 100 ml 

 

10 0 0 0 10 10 10 0 40 
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Soro fisiológico estéril, cloreto de sódio 

0,9% - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

G
R

U
P

O
  

1
1
 

169 

Petrolato, concentração puro, forma 

farmacêutica pomada 

bisnaga 30 g 

 

Vaselina sólida - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

2 0 0 0 2 2 2 0 8 

170 

Petrolato, concentração puro, forma 

farmacêutica pomada 

frasco 100 ml 

 

Vaselina líquida - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

2 0 0 0 2 2 2 0 8 
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171 

Peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada), tipo 10 volumes 

Frasco 100 ml 

 

Água oxigenada 10 volumes, solução de 

peróxido de hidrogênio 3% antisséptico 

tópico - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

2 0 0 0 2 2 1 2 9 

172 

Iodopovidona (pvpi), concentração a 10% 

(teor de iodo 1%), forma farmacêutica 

solução degermante 

Frasco 1 litro 

 

Polivinilpirrolidona iodo, líquido 

límpido, castanho avermelhado, odor 

característico de iodo. Anti-séptico para 

uso tópico. De amplo espectro para pele e 

mucosa. - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

2 0 0 0 2 2 2 2 10 

173 

Bicarbonato de sódio, pureza alto grau de 

pureza (min. 99%), granulometria 

granulometria específica, aplicação 

equipamento de profilaxia bucal 

7 0 0 0 7 7 7 6 34 
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frasco 250gramas 

 

Bicarbonato de sódio granulometria extra 

fina indicado para profilaxia dental - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

174 

Clorexidiina -embalagem 2 litro 

 

digluconato concentração 0,12 foma 

farmacêutica colutório, solução de 

clorexidina composição gluconato de 

clorexidina, aspecto físico líquido, sem 

alcool, aplicação antiséptico, uso 

odontologico, concentração, 0,12 sabor 

mental- SIMILAR, IGUAL OU 

SUPERIOR AO PERIOGARD  O prazo 

de validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

15 3 8 2 15 15 15 5 78 

176 

Solução de Milton hipoclorito de sódio, 

aspecto físico solução aquosa, 

concentração teor 1 de cloro ativo 

Frasco 1 litro 

 

Solução de Hipoclorito de Sódio a 1%. 

Frasco com 1 litro. O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior 

a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

3 3 0 0 3 3 1 2 15 
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177 

conjunto uso odontológico, tipo 

endodôntico para aspiração, material aço 

inoxidável, componentes 1 cânula 

intermediária, componente adicional 03 

cânulas 

Conjunta 

 

* Três tamanhos de agulhas 

* Tamanho da cânula permite perfeita 

empunhadura 

* Produto autoclavável 

* Autoclavável. 

* MEDIDAS DO PRODUTO: 

- Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm 

- Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm 

- Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm 

3 2 0 0 3 3 2 0 13 
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- Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) 

x Ø 6,35 mm (externo) 

* Registro ANVISA 

178 

Sonda odontológica, material aço 

inoxidável, tipo exploradora, 

características adicionais endodontia, 

modelo nº 47, tipo cabo cabo maciço 

 

* Instrumento perfurocortante. 

* Produzido em liga de Aço Inoxidável 

de alta qualidade. 

* Cabo em alumínio anodizado. 

* Totalmente autoclavável. 

* Garantia: 2 anos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

5 0 0 0 5 5 3 0 18 

183 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material aço inoxidável, formato gates, 

referência ref. 2, comprimento 32 

  Fabricada em Aço Inox. 

* Durabilidade e proteção contra a 

corrosão. 

* Flexíveis. 

 

* As lâminas de corte alinhadas com alta 

precisão permitem um corte mais limpo e 

duradouro. 

* A calibração milimétrica da haste evita 

vibrações indesejadas durante a sua 

utilização e permite um encaixe perfeito 

no dispositivo evitando danos mecânicos 

nos mesmos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

3 0 0 3 3 3 3 0 15 

184 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material aço inoxidável, formato gates, 

referência ref. 1, comprimento 32 

 Fabricada em Aço Inox. 

* Durabilidade e proteção contra a 

corrosão. 

* Flexíveis. 

 

* As lâminas de corte alinhadas com alta 

precisão permitem um corte mais limpo e 

duradouro. 

* A calibração milimétrica da haste evita 

vibrações indesejadas durante a sua 

utilização e permite um encaixe perfeito 

no dispositivo evitando danos mecânicos 

3 0 0 3 3 3 3 0 15 
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nos mesmos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

185 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material aço inoxidável, formato gates, 

referência ref. 3, comprimento 32 

Fabricada em Aço Inox. 

* Durabilidade e proteção contra a 

corrosão. 

* Flexíveis. 

 

* As lâminas de corte alinhadas com alta 

precisão permitem um corte mais limpo e 

duradouro. 

* A calibração milimétrica da haste evita 

vibrações indesejadas durante a sua 

utilização e permite um encaixe perfeito 

no dispositivo evitando danos mecânicos 

nos mesmos. 

* Validade: Indeterminada. 

* Registro ANVISA 

3 0 0 3 3 3 3 0 15 

186 

Gás refrigerante, aplicação teste de 

vitalidade pulpar, apresentação cilindro 

descartável, elemento básico 

propano/butano 

frasco 200 ml 

 

Teste de vitalidade pulpar spray - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

4 0 0 0 4 4 2 1 15 

187 

Formocresol, composição formaldeído + 

orto-cresol, concentração 19% + 35% 

aproximadamente, veículo em solução 

glicerinada 

frasco 10 ml 

 

Formocresol, composição formaldeído + 

orto-cresol, concentração 19% + 35% 

aproximadamente, veículo em solução 

glicerinada - O prazo de validade na data 

da entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

3 0 3 0 3 3 1 0 13 

188 

Paramonoclorofenol, associação cânfora, 

aspecto físico líquido 

frasco 20 ml 

 

3 1 3 0 3 3 2 0 15 
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Paramonoclorofenol, associação cânfora, 

aspecto físico líquido - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 
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4
 

189 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 10, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

Lima K File confeccionada em aço 

inoxidável #10 25mm – caixa com 6 

unidades 

* Lima Manual em aço inoxidável para 

instrumentação de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

190 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 06, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K FILE 6 DE 21 mm* Lima Manual em 

aço inoxidável para instrumentação de 

canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

191 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 08, componentes c/ curso 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 
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caixa com 6 unidades 

 

K -FILE 8 DE 21MM * Lima Manual em 

aço inoxidável para instrumentação de 

canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

192 

lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 10, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K FILE DE 10 DE 21MM * Lima 

Manual em aço inoxidável para 

instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

193 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 20, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K FILE DE 20 25MM * Lima Manual 

em aço inoxidável para instrumentação 

de canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 
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194 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 08, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K file 8 de 25 mm * Lima Manual em 

aço inoxidável para instrumentação de 

canais radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

195 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 06, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K file 6 de 25mm* Lima Manual em aço 

inoxidável para instrumentação de canais 

radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

196 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 20, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K-flexofile 20 21mm * Lima Manual em 

aço inoxidável para instrumentação de 

canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 
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maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

197 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 21, aplicação digital, 

tamanho nº 15, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K-flexofile 15 21mm * Lima Manual em 

aço inoxidável para instrumentação de 

canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

198 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 25, aplicação digital, 

tamanho nº 15, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

K F DE 15 25MM* Lima Manual em aço 

inoxidável para instrumentação de canais 

radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

* 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

199 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 31, aplicação digital, 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 
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tamanho nº 20, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 

KF 20 DE 31MM * Lima Manual em aço 

inoxidável para instrumentação de canais 

radiculares. 

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

200 

Lima uso odontológico, material aço 

inoxidável, modelo tipo kerr flexível, 

comprimento 31, aplicação digital, 

tamanho nº 15, componentes c/ cursor 

caixa com 6 unidades 

 * Lima Manual em aço inoxidável para 

instrumentação de canais radiculares.  

* Sua secção tranversal triangular garante 

maior flexibilidade ao instrumento. 

* É fabricada por torção e possui alta 

eficiência de corte. É indicada para 

instrumentação de canais curvos e/ou 

atrésicos. 

* Sua conicidade (TAPER) é .02. 

 

 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 
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202 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

200, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 200 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

203 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

201, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 201 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

204 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

202, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 
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Grampo para isolamento absoluto nº 202 

205 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

203, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 203 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

206 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

204, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 204 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

207 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

205, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 205 

 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

208 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

206, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 206 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

209 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

207, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 207 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

210 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

208, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 208 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

211 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

209, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 209 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

212 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

210, finalidade isolamento absoluto do 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 
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dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 210 

213 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

211, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº211 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

214 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

212, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 212 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

215 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

14, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 14 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

216 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

14a, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 14a 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

217 

Grampo uso odontológico, material aço 

inoxidável, tipo uso reutilizável, tamanho 

26, finalidade isolamento absoluto do 

dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 26 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

218 

Grampo grampo uso odontológico, 

material aço inoxidável, tipo uso 

reutilizável, tamanho w8a, finalidade 

isolamento absoluto do dente 

 

Grampo para isolamento absoluto nº 

W8A 

3 0 0 0 3 3 1 2 12 

219 

Pinça odontológica, material aco 

inoxidavel, tipo porta grampo, tipo ponta 

curvo com sulco, características 

adicionais com trava, aplicação 

isolamento absoluto restaurações 

odontológicas 

  

Pinça porta grampo tipo palmer 

2 0 0 0 2 2 1 2 9 
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220 

Material p/ isolamento dental, dique de 

borracha, material aço inoxidável, tipo 

instrumental, perfurador de ainsworth 

 

Pinça perfuradora de lençol de borracha 

para isolamento absoluto 

2 0 0 0 2 2 1 2 9 

221 

Arco odontológico, material plástico, tipo 

young, tipo uso reutilizável, forma u, 

aplicação esticar lençol borracha, 

características adicionais isolamento 

dental 

 

Arco de young para isolamento absoluto 

3 0 0 0 3 3 2 2 13 

222 

Material p/ isolamento dental, dique de 

borracha, material látex natural, tipo 

lençol de borracha pré-cortado, dimensão 

cerca de 14 x 14, tipo uso* uso único, 

descartável 

 

embalagem com 26 unidades 

Lençol de borracha descartável para 

isolamento absoluto com aroma - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

5 0 0 0 5 5 4 4 23 
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224 

Obturador provisório 

pote 25 g 

 

 cimento odontológico, tipo obturador 

provisório, característica adicional sem 

flúor, aspecto físico pasta única o prazo 

de validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

8 0 2 1 8 8 4 2 33 

225 

Cimento odontológico, tipo obturador 

provisório, composição com flúor, 

aspecto físico pasta única 

pote 25 g 

 

Obturador provisório com flúor - O prazo 

de validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

5 2 5 0 5 5 3 2 27 
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226 

Restaurador provisório 

kit com 2 seringas, 2g cada + 3 seringas de 

attaque gel à 37% com 3g cada. 

 

cimento odontológico, tipo restaurador 

provisório, ativação fotopolimerizável, 

aspecto físico pasta tipo resina 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

Igual, similar ou superior a bioplic- 

biodinâmica 

2 0 2 0 2 2 1 1 10 

227 

Hidróxido de cálcio, aspecto físico pó ou 

cristal fino branco, fórmula química 

ca(oh)2, peso molecular 74,09, grau de 

pureza pureza mínima de 95%, 

característica adicional reagente p.a., 

número de referência química cas 1305-

62-0 

embalagem com 10 gramas 

 

Hidróxido de cálcio P.A. - embalagem 

com 10g - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

7 0 7 0 7 7 5 1 34 
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230 

Fio de orto 

fio ortodôntico, material aço inoxidável, 

tipo duro, formato redondo, diâmetro 

0,70 

rolo de 50 g 

1 0 0 0 1 1 1 1 5 

231 

Alicate ortodôntico, material aço 

inoxidável, tipo corte, aplicação fio de 

amarrilho, característica adicional ponta 

ativa de widia 

 

Possui ponta especialmente desenvolvida 

para o corte de fios leves. 

Instrumento com sistema de retenção do 

fio e que proporciona corte rente ao tubo. 

3 anos de garantia contra defeitos de 

fabricação. 

Aço inoxidável.Autoclavável. 

Tensão de saída : +- 16 Vdc. 

 

1 0 0 0 1 1 1 1 5 

232 
Alicate ortodôntico, material aço 

inoxidável, tipo removedor de braquete 
1 0 0 1 1 1 1 1 6 
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 3 anos de garantia contra defeitos de 

fabricação. 

Aço inoxidável 

Autoclavável. 

233 

Alicate ortodôntico, material aço 

inoxidável, tipo corte distal 

Possui ponta especialmente desenvolvida 

para o corte de fios leves. 

Instrumento com sistema de retenção do 

fio e que proporciona 

corte rente ao tubo. 

3 anos de garantia contra defeitos de 

fabricação. 

Aço inoxidável.Autoclavável. 

Tensão de saída : +- 16 Vdc. 

 

1 0 0 0 1 1 1 1 5 
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234 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 3118 

 

Ponta diamantada nº 3118 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

235 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato chama, 

tipo haste haste curta, tipo corte corte 

fino, numeração americana 1 ref. 3118f 

 

Ponta diamantada nº 3118F 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

236 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1111 

 

Ponta diamantada nº 1111 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

237 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

fino, numeração americana 1111 

 

Ponta diamantada nº 1111F 

5 0 5 0 5 5 0 0 20 

238 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato pêra, tipo 

haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 3168 

 

Ponta diamantada nº 3168 

4 0 4 0 4 4 4 0 20 
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239 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato pêra, tipo 

haste haste regular, tipo corte corte extra 

fino, numeração americana 1 ref. 3168ff 

 

Ponta diamantada nº 3168FF 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

240 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato cônica, 

característica adicional topo inativo, tipo 

haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração 2 ref. 3081 

 

Ponta diamantada com extremidade 

inativa º 3081 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

241 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato cônica, 

característica adicional topo inativo, tipo 

haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana ref. 3082 

 

Ponta diamantada com extremidade 

inativa º 3082 

3 0 3 0 3 3 3 0 15 

242 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato cônica, 

característica adicional topo em chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 3200 

 

Ponta diamantada nº 3200 

4 4 4 0 4 4 4 0 24 

243 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato cônica, 

característica adicional topo em chama, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 2200 

 

Ponta diamantada nº 2200 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

244 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1011 

Ponta diamantada nº 1011 

5 0 5 5 5 5 0 0 25 

245 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1012 

Ponta diamantada nº 1012 

15 15 15 0 15 15 0 0 75 

246 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

15 15 15 0 15 15 0 0 75 
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médio, numeração americana 1013 

Ponta diamantada nº 1013 

247 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1014 

Ponta diamantada nº 1014 

20 20 20 0 20 20 0 0 100 

248 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1015 

Ponta diamantada nº 1015 

15 15 15 0 15 15 0 0 75 

249 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste regular, tipo corte corte 

médio, numeração americana 1016 

Ponta diamantada nº 1016 

15 5 15 0 15 15 0 0 65 

250 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste longa, tipo corte 

cirúrgica, numeração americana 1014 

Ponta diamantada nº 1014HL 

15 5 15 0 15 15 7 0 72 

251 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato esférica, 

tipo haste haste longa, tipo corte 

cirúrgica, numeração americana 1016 

Ponta diamantada nº 1016HL 

10 0 10 0 10 10 5 0 45 

252 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato tronco 

cônica, característica adicional topo 

arredondado, tipo haste haste regular, tipo 

corte corte médio, numeração americana 

4138 

Ponta diamantada nº 4138 

10 0 10 0 10 10 10 0 50 

253 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato tronco 

cônica, característica adicional topo 

arredondado, tipo haste haste regular, tipo 

corte corte fino, numeração americana 

4138 

Ponta diamantada nº 4138F 

10 5 10 0 10 10 10 0 55 

254 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato tronco 

cônica, característica adicional topo 

arredondado, tipo haste haste regular, tipo 

corte corte extra fino, numeração 

americana 4138 

Ponta diamantada nº 4138FF 

10 5 10 0 10 10 10 0 55 
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255 

Broca alta rotação, material aço 

inoxidável diamantada, formato tronco 

cônica, característica adicional topo 

inativo, tipo haste haste regular, tipo 

corte corte médio, numeração americana 

3083 

Ponta diamantada com extremidade 

inativa º 3083 

10 0 10 0 10 10 10 0 50 

256 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material carbide, formato esférica, tipo 

corte corte regular, tipo haste haste 

regular, referência ref. 8 

Broca carbide esférica baixa rotação nº 1 

10 0 10 0 10 10 10 0 50 

257 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material carbide, formato esférica, tipo 

corte corte regular, tipo haste haste 

regular, referência ref. 8 

Broca carbide esférica baixa rotação nº 2 

10 10 10 0 10 10 10 0 60 

258 

Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, 

material carbide, formato esférica, tipo 

corte corte regular, tipo haste haste 

regular, referência ref. 8 

Broca carbide esférica baixa rotação nº 4 

10 10 10 0 10 10 10 0 60 

259 

Broca alta rotação, material carbide, 

formato esférica, tipo haste haste regular, 

tipo corte corte médio, numeração 

americana 1 ref. 2 

Broca carbide esférica alta rotação nº 2 

5 5 5 0 5 5 0 0 25 

260 

Broca alta rotação, material carbide, 

formato esférica, tipo haste haste regular, 

tipo corte corte médio, numeração 

americana 1 ref. 4 

Broca carbide esférica alta rotação nº 4 

10 10 10 0 10 10 10 0 60 

261 

Broca alta rotação, material carbide, 

formato esférica, tipo haste haste regular, 

tipo corte corte médio, numeração 

americana 1 ref. 6 

Broca carbide esférica alta rotação nº 6 

5 0 5 0 5 5 0 0 20 
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267 

Cimento de ionômero de vidro, tipo 

restauração, ativação autopolimerizável, 

característica adicional erosão máxima 

0,17 mm, tempo de presa máximo 5, 

apresentação. conjunto completo cor a2 

kit com 6g de líquido + 10g de pó + 

dosador de pó + bloco de espatulação 

 

Kit com 6g de líquido + 10g de pó + 

25 1 15 0 25 25 5 2 98 
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dosador de pó + bloco de espatulação - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

268 

Cimento de ionômero de vidro, tipo 

forração, ativação autopolimerizável, 

aspecto físico pó + líquido, apresentação 

conjunto completo 

 

kit com 10g de pó + 13ml de líquido + 1 

medidor de pó + 1 conjunto dosador de 

líquido 

Kit com 10g de pó + 13mL de líquido + 1 

medidor de pó + 1 conjunto dosador de 

líquido - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante 

5 1 2 0 5 5 5 1 24 

269 

Cimento de ionômero de vidro, tipo 

resinoso, ativação fotopolimerizável, 

apresentação conjunto completo 

kit com 8g de líquido + 15g de pó + 

dosador de pó + bloco de espatulação 

 

Kit com 8g de líquido + 15g de pó + 

dosador de pó + bloco de espatulação – 

cor A2 - O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante  Similar, 

igual ou superior a Vitremer – 3M ESPE 

5 1 3 0 5 5 2 2 23 

270 

Acessórios - uso odontológico, tipo placa 

p/ espatulação, material vidro, formato 

retangular, espessura espessura cerca de 

10 mm 

 

Placa de vidro, retangular, com cantos 

arredondados, confeccionada com vidro 

polido, com 10mm de espessura 

3 0 0 0 3 3 2 5 16 
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272 

Aplicador odontológico, tipo uso tipo 

pistola, aplicação dispensador para 

pontas, material plástico, características 

adicionais para materiais viscosos, tipo 

uso* autoclavável 

 

Seringa tipo centrix indicada para 

inserção de produtos viscosos como 

2 0 0 1 2 2 1 0 8 
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resinas, cimentos, pastas, géis, em 

diversos procedimentos da odontologia. 

Autoclavável. Possui três modelos de 

ponteiras de reposição. Confeccionado 

totalmente em Policarbonato. Permite 

uma aplicação mais precisa evitando 

desperdícios de material, tempo e 

movimentos. Embalagem com 1 

aplicador + 10 pontas N°2 (alta fluidez) + 

10 pontas N° 3 (Fluidez pesada) + 10 

pontas N° 4 (Fluidez média). 

273 

Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo 

refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso 

descartável 

embalagem com 20 unidades. 

N.02. Alta fluidez. Embalagem com 20 

unidades. 

2 0 0 0 2 2 0 0 6 

274 

Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo 

refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso 

descartável 

embalagem com 20 unidades. 

N. 03. Fluidez pesada. Embalagem com 

20 unidades. 

2 0 0 0 2 2 0 0 6 

275 

Ponta p/ seringa materiais viscosos, tipo 

refil, componentes c/ êmbolo, tipo uso 

descartável 

embalagem com 20 unidades. 

N. 04. Fluidez  média. Embalagem com 

20 unidades. 

2 0 0 0 2 2 0 0 6 
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277 

Espátula odontológica, material aço 

inoxidável, modelo nº 24, tipo uso 

manipulação 

Espatula manipulação ionômero de vidro 

4 0 0 0 4 4 2 6 20 

278 

Espatula nº2 

espátula odontológica, material aço 

inoxidável com pontas en titânio, modelo 

nº 02, tipo uso p/ aplicação e escultura de 

resina composta, características 

adicionais duplo, cabo c/ silicone, 

esterilização autoclavável 

8 0 0 0 8 8 5 2 31 

279 

Espátula nº1 

espátula odontológica, material aço 

inoxidável, modelo duplo, tamanho nº 01, 

tipo uso inserção/aplicação de 

compósitos, características adicionais 

cabo oco 

5 0 0 0 5 5 3 2 20 
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280 

Espatula nº3 

espátula odontológica, material aço 

inoxidável com pontas en titânio, modelo 

nº 03, tipo uso p/ aplicação e escultura de 

resina composta, características 

adicionais duplo, cabo c/ silicone, 

esterilização autoclavável 

5 0 0 2 5 5 2 2 21 

281 

Espatula n 4 

espátula odontológica, material aço 

inoxidável com pontas en titânio, modelo 

nº 04, tipo uso p/ aplicação e escultura de 

resina composta, características 

adicionais duplo, cabo c/ silicone, 

esterilização autoclavável 

2 0 0 2 2 2 1 2 11 

282 

Espatula n 6 

espátula odontológica, material aço 

inoxidável com pontas en titânio, modelo 

nº 06, tipo uso p/ aplicação e escultura de 

resina composta, características 

adicionais duplo, cabo c/ silicone, 

esterilização autoclavável 

4 0 0 2 4 4 3 2 19 
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283 

Pino - uso odontológico, material fibra de 

vidro, tipo intra-radicular, aplicação 

núcleo intra-radicular, características 

adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 0,5, componentes 5 pinos dc 5,0 

e broca dc 

embalagem com 5 unidades   

Pino fabricado em compósito de fibra de 

vidro e resina epóxi de alta resistência. 

Apresenta dupla conicidade. Estéticos e 

translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. 

Embalagem contendo 05 pinos do mesmo 

tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 

0,5. Marca de referência: FGM ou 

similar. 

5 0 2 0 5 5 2 0 19 

284 

Pino - uso odontológico, material fibra de 

vidro, tipo intra-radicular, aplicação 

núcleo intra-radicular, características 

adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 3, componentes 5 pinos dc 3,0 e 

broca dc 

embalagem com 5 unidades 

Pino fabricado em compósito de fibra de 

vidro e resina epóxi de alta resistência. 

Apresenta dupla conicidade. Estéticos e 

translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

5 0 2 0 5 5 2 0 19 
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elasticidade próximo ao da dentina. 

Embalagem contendo 05 pinos do mesmo 

tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 

3,0. Marca de referência: FGM ou 

similar. 

285 

Pino - uso odontológico, material fibra de 

vidro, tipo intra-radicular, aplicação 

núcleo intra-radicular, características 

adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 1, componentes 5 pinos dc 1,0 e 

broca dc 

embalagem com 5 unidades 

Pino fabricado em compósito de fibra de 

vidro e resina epóxi de alta resistência. 

Apresenta dupla conicidade. Estéticos e 

translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. 

Embalagem contendo 05 pinos do mesmo 

tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 

1,0. Marca de referência: FGM ou 

similar. 

5 0 2 0 5 5 2 0 19 

286 

Pino - uso odontológico, material fibra de 

vidro, tipo intra-radicular, aplicação 

núcleo intra-radicular, características 

adicionais dupla conicidade e radiopaco, 

diâmetro 2, componentes 5 pinos dc 2,0 e 

broca dc 

embalagem com 5 unidades 

 

Pino fabricado em compósito de fibra de 

vidro e resina epóxi de alta resistência. 

Apresenta dupla conicidade. Estéticos e 

translúcidos.Radiopaco. Módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina. 

Embalagem contendo 05 pinos do mesmo 

tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 

2,0. Marca de referência: FGM ou 

similar. 

5 0 0 0 5 5 2 0 17 

287 

Silano 

embalagem com 1 frasco de silano primer 5ml 

e 1 frasco de silano ativador 5ml. 

 

silano - agente de adesão, componente 

monocomponente 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

3 1 0 0 3 3 2 0 12 
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23 

289 

Aplicador de cimento de hidróxido de 

cálcio 

 

aplicador odontológico, aplicação p/ 

cimento hidróxido de cálcio, material aço 

inoxidável, características adicionais 

cabo longo, duplo, tipo ponta ponta 

angulada 

7 0 0 0 7 7 4 2 27 

291 

Aplicador odontológico, aplicação p/ 

cimento hidróxido de cálcio, material aço 

inoxidável, características adicionais 

cabo longo, duplo, tipo ponta ponta reta 

* Material: Inox. 

* Autoclavável. 

4 0 4 0 4 4 4 2 22 
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292 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbrida, aspecto 

físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em 

dentes anteriores e posteriores – Cor A4 - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

Igual , similar ou superior Resina Filtek 

Z250 XT - 3M 

5 0 2 1 5 5 3 2 23 

293 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbrida, aspecto 

físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em 

dentes anteriores e posteriores – Cor B2 - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante Igual , similar ou superior 

Resina Filtek Z250 XT - 3M 

8 1 5 1 8 8 4 2 37 

294 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbrida, aspecto 

físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em 

dentes anteriores e posteriores – Cor B3 - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

8 1 2 1 8 8 3 2 33 

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
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ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante Igual , similar ou superior 

Resina Filtek Z250 XT - 3M 

295 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbrida, aspecto 

físico pastosa 

seringa 4g 

 

Resina microhíbrida para restaurações em 

dentes anteriores e posteriores – Incisal - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante Igual , similar ou superior 

Resina Filtek Z250 XT - 3M 

5 1 2 1 5 5 3 2 24 

 

G
R

U
P

O
 2

5
 

296 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbrida, aspecto 

físico fluida 

seringa 2g 

 

Resina flow cor A2 - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior 

a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR 

OPALLIS FGM 

5 2 0 0 5 5 2 2 21 

297 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas microhíbrida, aspecto 

físico fluida 

seringa 2g 

 

Resina flow cor A3 - O prazo de validade 

na data da entrega não poderá ser inferior 

a 12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR 

OPALLIS FGM 

5 2 0 1 5 5 2 2 22 

298 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas nanohíbrida aspecto 

físico escupível 

seringa 3g 

Preenchimento: 2mm. 

* Consistência:Esculpível/Modelável. 

* Composição:A matriz de monômero é 

composta de dimetacrilatos. vidro de 

bário, trifluoreto de itérbio, óxidos 

mistos, dióxido de silício e copolímero, 

aditivos, iniciadores, estabilizadores e 

5 1 0 0 5 5 2 2 20 

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
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pigmentos. 

* Resina Nanohíbrida. 

* Indicado para dentes anteriores e 

posteriores. 

* 32 tons e cinco níveis de transluscência. 

Cor a2 . 

Igual similar ou superior a Spectra Smart - 

Dentsply 
O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

299 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas nanoparticuladas, 

aspecto físico pastosa 

seringa 4 gramas 

Consistência: Composta. 

*Preenchimento: 2mm. 

* Composição: Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, 

Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada 

de silano. 

* Resina fotopolimerizável. 

* Radiopaca. 

* Todas as partículas com tamanho 

inferior a 100 nanometros. 

* Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 

partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. 

 

Cor A2 

Igual, similar ou superior a Resina Filtek 

Z350 XT - 3M 
O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

10 1 0 1 10 10 5 2 39 

303 

Resina composta tipo opacificador, 

fotopolimerizável, tamanho partículas 

microhíbridas, aspecto fluida 

seringa 1,8 gramas 

Preenchimento: 0,5mm. 

* Consistência: Fluida. 

* Composição: dimetacrilatos, vidro de 

bário, trifluoreto de itérbio, vidro de 

fluor-silicato de Ba-Al e óxidos mistos 

esferoidais, catalisadores, estabilizadores 

e pigmentos. 

1 1 0 1 1 1 1 2 8 

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10903/resina-filtek-z350-xt-3m-espe100539
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10903/resina-filtek-z350-xt-3m-espe100539
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Graças à sua grande opacidade e cor 

universal, o IPS Empress Direct Opaque 

atua como um corretivo e maqueia 

descolorações indesejadas como 

superfícies metálicas expostas ou núcleos 

escurecidos nas regiões anterior e 

posterior do dente mesmo com a 

aplicação de uma única camada fina do 

produto. 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 
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306 

Isolante - uso odontológico, composição 

básica metacrilato, aspecto físico resina 

tixotrópica, tipo uso barreira gengival, 

características adicionais 

fotopolimerizável, apresentação seringa 

c/ 2 - 2,5 g 

 

Barreira gengival fotopolimerizável – 

seringa com 2g - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

5 5 5 0 5 5 2 0 27 

307 

Resina acrílica uso odontológico, tipo 

autopolimerizável, cor incolor/rosa, 

composição polímero (metacrilato de 

etila), composição* ftalato de dioctila, 

acessórios lubrificante líquido, espátula, 

copo dosador, apresentação conjunto 

completo 

 

embalagem 78 g 

Não inflamável; 

* Não tóxico; 

* Manter longe de umidade; 

* Validade: 10 anos; 

* Registro na ANVISA 

3 0 0 0 3 3 1 0 10 
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310 

Matriz odontológica, material poliester 

transparente, tipo pré-contornada com 

sistema de fixação integrado, aplicação 

dentes posteriores (molares), 

características adicionais dispensa porta-

matriz, classe ii de resina fotopo- 

embalagem com 20 unidades 

 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 
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Matrizes de Poliéster com Sistema de 

Fixação. 

* Geometria e forma que permitem uma 

adaptação perfeita.  

* Matriz com sistema de fixação 

incorporado, uso rápido e fácil.  

* Maior conforto para o paciente.  

* Disponíveis para dentes molares e pré-

molares. 

* Produzidas com poliéster de espessura 

0,05mm. 

* Confere ao material restaurador a 

anatomia natural do dente.  

* Sistema de fixação incorporado, uso 

rápido e fácil.  

 

311 

Cunha odontológica, material madeira, 

tipo anatômica, aplicação restauração 

odontológica, tipo ponta fina 

embalagem com 100 unidades 

 

* As cunhas são feitas de madeira 

sicômoro, livre de farpas.  

* Estão disponíveis em 5 modelos 

diferentes codificados por cores.  

* Cunhas anatômicas com excelente 

acabamento e que não soltam farpas. 

Menos agressão a gengiva, maior 

facilidade no procedimento e conforto 

para o paciente. 

* Validade 2 anos. 

* Registro ANVISA 

4 2 0 1 4 4 4 0 19 

312 

Matriz odontológica, material aço 

inoxidável, formato fita, apresentação 

rolo 50cm, largura 5, tipo uso descartável 

 

Protege os dentes adjacentes durante o 

preparo, condicionamento ácido e 

aplicação do adesivo. 

* Apresentada em bobina, poder ser 

cortada no tamanho desejado. 

* Fabricada em aço inoxidável maleável. 

 

5 5 5 0 5 5 5 10 40 

313 

Matriz odontológica, material poliéster, 

tipo pré-cortada, formato fita, 

apresentação envelope 50 folhas de 

10cm, largura 10, tipo uso descartável 

embalagem 50 unidades 

100% poliéster e super flexível. 

5 5 5 0 5 5 5 0 30 
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315 

Porta matriz odontológico, material aço 

inoxidável, tipo tofflemire, tamanho 

adulto 

Material em aço inox. 

4 0 0 0 4 4 0 8 20 
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316 

Amalgama - embalagem 50 cápsulas 

amálgama, tipo alto teor de prata, 

componentes liga mercúrio, apresentação 

cápsula 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

2 2 0 0 2 2 0 0 8 

317 

Amálgama - embalagem 50 cápsulas 

amálgama, tipo baixo teor de prata, 

componentes liga mercúrio, apresentação 

cápsula 

o prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

2 0 0 0 2 2 1 0 7 

318 

Amálgama - embalagem 50 cápsulas 

amálgama, tipo liga c/ alto teor de cobre, 

componentes mercúrio, apresentação 

cápsula 

o prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

2 0 0 0 2 2 1 0 7 

319 

Amalgamador - equipamento 

odontológico, tipo misturador dosador 

automático, aspecto físico motor de 

bancada, indicação amálgama, fonte 

bivolt, característica adicional automático 

garantia de 12 meses 

1 0 0 0 1 1 0 0 3 

320 

Brunidor odontológico, material aço 

inoxidável, referência nº 29, aplicação 

acabamento em restaurações de 

amálgama 

* Aço Inox. 

* Registro na ANVISA 

5 0 0 0 5 5 2 0 17 

321 

 Calcador de ward  calcador / 

condensador, material aço inoxidável, 

modelo ward, características adicionais 

pontas duplas, referência nº 01, 

esterilidade autoclavável 

Material em aço Inox. 

* Possui ponta ativa banhada em nitreto 

5 0 0 0 5 5 2 0 17 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      112 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

de titânio que criam uma película 

antiaderente a resina facilitando o seu 

manuseio. 

322 

 Calcador de ward calcador / 

condensador, material aço inoxidável, 

modelo ward, características adicionais 

pontas duplas, referência nº 02, 

esterilidade autoclavável 

Material em aço Inox. 

* Possui ponta ativa banhada em nitreto 

de titânio que criam uma película 

antiaderente a resina facilitando o seu 

manuseio. 

5 0 0 0 5 5 2 0 17 

323 

Tira abrasiva - uso odontológico, material 

aço inoxidável óxido de alumínio, tipo 

centro centro neutro, comprimento cerca 

de 150, largura 6, apresentação envelope 

c/ 12 unidades, tipo uso estéril, 

descartável 

 

embalagem com 12 unidades 

Tiras metálicas e flexíveis. 

* Comprimento: 4mm. 

* Atingem anatomicamente os bordos 

interproximais. 

* Apresentadas em larguras diferentes, 

com a finalidade de diversificar sua 

utilização. 

* São confeccionadas em aço inoxidável, 

portanto não enferrujam.  

* Possuem ótimo acabamento e abrasivo 

de ótima qualidade. 

6 2 6 0 6 6 6 5 37 

324 

Esculpidor - odontológico, material aço 

inoxidável, modelo hollemback, tamanho 

nº 03 

* Aço Inox. 

* Registro na ANVISA 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 
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 1 

conjunto higiene, uso infantil, 

composição escova dental, creme dental, 

fio dental, tipo embalagem conforme 

modelo do órgão. 

 

Estojo zip em PVC cristal e sarja 

medindo 110 x 210 mm, contedo escova 

dental com cerdas macias adulto, protetor 

de cerdas, fio dental 25 m, creme dental 

30 g e enxaguante bucal 60 m. 

Embalagem com brasão do órgão. 

Produtos do kit similares, iguais ou 

superiores aos produtos da colgate. 

350 350 0 50 350 350 300 1000 2750 

 2 

Modelo anatômico para fins didáticos, 

material acrílico, finalidade material 

educativo odontológico, tipo 

macroarcada/macro cárie/macro 

periodontal, aplicação treinamento, 

características adicionais macroescova 

dental compondo o kit odontológico 

kit contendo 03 macromodelos, 03 

plaquetas de pvc multicoloridas didáticas 

explicativas sobre escovação dentária, 

evolução da doença periodontal e 

evolução da cárie dentária, 01 macro 

maxi modelo escovação com arcada 

superior, arcada inferior, língua e 

articulador metálico flexível, que permite 

posicionar na oclusão tipo i, oclusão tipo 

ii, oclusão tipo iii e mordida cruzada. 

ideal para treinamento de escovação 

dentária, de língua e uso de fio dental. 

macromodelo doença periodontal com 3 

modelos demonstrando gengivite, 

periodontite e Periodontose, medindo: 08 

x 11 x 08 cm, Macromodelo Cárie com 4 

molares demonstrando dente Hígido, 

Cárie de Esmalte, Cárie de Dentina e 

Exposição Pulpar medindo 20 x 09 x 08 

cm, Macro Escova medindo 35 cm e 3 

placas com diagrama explicativo sobre 

Doença Periodontal, Cárie Dentária e 

Higiene Bucal. 02-Maxi Maleta Saúde 

Bucal, medindo 36 x 20 x 19 cm. 

2 1 0 1 2 2 1 1 10 
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 3 

Evidenciador dental, aplicação p/ placa 

bacteriana, apresentação 60 pastilhas. 

 

Indicado para corar a placa bacteriana. 

Facilita a localização e também ajuda na 

instrução de higienização. Base de 

fucsina básica 2%. Registro ANVISA. 

Validade: 3 anos após a data de 

fabricação. Embalagem com 60 unidades. 

5 5 0 0 5 5 3 3 26 

 4 

Cariostático, componente ácido 

fluorídrico, nitrato de prata, componente 

2 hidróxido de amônia, aspecto físico 

líquido 10 ml. 

 

Tem ação bactericida, devido à presença 

da Prata. Ação preventiva e 

remineralizante, pela ação do flúor. Ação 

curativa, paralisando lesões cariosas, pela 

formação de dentina esclerosada. Ação 

antimicrobiana, agindo mais 

especificamente sobre Str. Mutans. 

Embalagem de 10 mL. 

2 0 0 0 2 2 0 2 8 

 8 

Selante, tipo para fóssulas e fissuras, 

característica adicional fotopolimerizável, 

componentes com ácido, componente 

adicional flúor, kit 05 (cinco) seringas 

com 2g cada, cor matizado; 20 (vinte) 

pontas aplicadoras descartáveis e 01 

(uma) seringa de condicionador dental 

gel de 3 ml 

 

Selante de fóssulas e fissuras 

fotopolimerizável à base de Resina 

bisGmA Uretano modificado, Trietileno 

Glicol Di-metacrilato, boro, Silicato de 

Alumínio e bário, Éster Tetracrilico, 

Ácido Fosfórico, Fluoreto de Sódio e 

canforoquinona. Conteúdo inorgânico: 

50% de carga em peso. Kit 05 (cinco) 

Seringas com 2g cada, cor matizado; 20 

(vinte) Pontas Aplicadoras descartáveis e 

01 (uma) Seringa de Condicionador 

Dental Gel de 3 ml 

5 2 2 0 5 5 1 2 22 

 9 

Verniz dentário, composição c/ fluoreto 

de sódio 

 

Verniz dentário, tipo com flúor, aplicação 

fluoretação do esmalte dentário e 

profilaxia, apresentação frasco, 

5 0 0 1 5 5 2 2 20 
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composição 10 ml de verniz, 10 ml de 

solvente (5% de fluoreto de sódico). 

Frasco com 10 ml. Marca de Referência: 

SSWHITE ou similar. 

 13 

Acessórios - uso odontológico, aplicação 

para profilaxia, tipo fita com furos 

cortantes, material aço inoxidável, tipo 

uso descartável. 

 

Microlaminas circulares proporcionam 

maior precisão e rapidez na remoção de 

tártaro. Não abrasiva, preserva o esmalte, 

materiais restauradores e elementos 

protéticos. Espessura fina, permitindo um 

acesso fácil às regiões interproximais. 

Maior precisão e rapidez na remoção de 

tártaro e remoção de adesivos. Registro 

ANVISA. Embalagem com 10 fitas de 

aço de 100 mm cada. 

5 5 0 1 5 5 5 2 28 

 16 

Passa Fio dental. Flexível. Indicado para 

usuários de aparelhos ortodônticos ou 

prótese fixa  Hastes com espessura ideal 

para guiar o fio dental acima de 

braquetes. Apresentação embalagem com 

30 unidades. Similar, igual ou superior a 

Needs  

15 0 0 2 15 15 15 10 72 

 17 

Benzocaína, concentração 20%, uso gel 

tópico, 12 gramas 

 

Anestésico tópico benzocaína 20%. 

Embalagem 12 g. Sabor tutti-frutti. O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

45 10 20 2 45 45 30 8 205 

 18 

Articaína, composição associada com 

epinefrina, concentração 4 1/100.000, 

forma farmacêutica solução injetável 100 

caixas com 50 tubetes 

 

Articaína 4%, composição associada com 

epinefrina 1:100.000: Anestésico local 

injetável. Apresentação: caixa com 50 

tubetes de 1,8 ml cada. Marca de 

referência: DFL ou similar 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

15 10 15 1 15 15 8 1 80 
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 19 

Mepivacaína cloridrato, concentração 3, 

forma farmacêutica solução injetável, 

com 50 tubetes 

 

Mepivacaina cloridrato 3%, sem 

vasoconstritor: anestésico injetável local, 

com cada ml contendo 30 mg de 

Cloridrato de Mepivacaina, isento de 

Metilparabeno, envasado em tubetes de 

cristal com 1,8 ml e êmbolos 

siliconizados. Cada tubete deverá estar 

envolvido por adesivo de segurança, que 

proteja a cavidade oral em caso de 

quebra. O produto deverá estar alojado 

em blísteres lacrados com 10 tubetes 

cada. Apresentação: caixas com 50 

tubetes 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante Marca de referência: DFL 

ou similar 

3 3 0 0 3 3 2 1 15 

 20 

Lidocaína cloridrato, composição 

associada com epinefrina, dosagem 2 

1:100.000, apresentação injetável 

caixa com 50 unidades 

Lidocaína cloridrato 2%, composição 

associada com Epinefrina 1:100.000. 

Anestésico local injetável. Apresentação: 

caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. 

Marca de referência: DFL ou similar 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

25 15 20 3 25 25 15 5 133 

 21 

Prilocaína, composição associada com 

felipressina, dosagem 3 0,03ui/ml, 

apresentação injetável, com 50 tubetes 

Prilocaína, composição associada com 

felipressina 0,03 U.I./ml: anestésico 

injetável local, com cada ml contendo 30 

mg de Cloridrato de Prilocaina, , 

envasado em tubetes de cristal com 1,8 

ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete 

deverá estar envolvido por adesivo de 

segurança, que proteja a cavidade oral em 

caso de quebra. O produto deverá estar 

alojado em blísteres lacrados com 10 

tubetes cada. 

3 0 0 0 3 3 1 1 11 
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Apresentação: caixas com 50 tubetes 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante Marca de referência: DFL 

ou similar 

 26 

Revelador radiológico, tipo solução 

aquosa pronta p/ uso, aplicação para 

processamento manual, com 475 ml. 

Revelador, líquido incolor Composto por 

água, sulfito de sódio, diatilenoglicol, e 

hidroquinona. Utilizado para revelar a 

imagem do exame na película de filme. 

Pronto uso. 

  

Validade: 1 ano. O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante. 

Embalagem com 475 mL. Igual, Similar 

ou superior a Carestream 

15 0 8 10 5 15 10 10 73 

 27 

Fixador radiológico, aplicação para 

processamento manual, aspecto físico 

solução aquosa pronta para uso, com 475 

ml. 

 

Fixador, líquido incolor composto por 

água destilada, hiposulfito de sódio, 

ácido acético e tiocianato de amônio, 

utilizado para fixação da imagem do 

exame na película de filme. Pronto para 

uso. O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante. 

Embalagem com 475 mL. Igual, Similar 

ou superior a Carestream 

15 0 8 10 15 15 10 10 83 

 28 

Filme radiológico, tipo raio-x, dimensões 

31 x 41, com 150 unidades 

Filme radiológico, tipo raio-x, 

comprimento 41, largura 31, aplicação 

odontológico, características adicionais 

ultrarápido, periapical simples, uso 

adulto. Caixa com 150 unidades. 

 

Validade; 02 anos após sua fabricação. O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

5 0 3 1 5 5 5 4 28 
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a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante. Marca de Referência: 

KODAK 

 29 

Câmara escura revelação raio x, material 

plástico, uso portátil, componente 

abertura c/ angulagem, componente 1 

base removível, acessórios c/ luvas 

removíveis e visor fotoprotetor, 

acessórios 1 até 5 recipientes, adicional c/ 

luz led 

 

Angulagem para entrada das mãos. Fácil 

remoção das luvas para assepsia. Visor 

acrílico destacável. 4 reservatórios para 

líquido (água, removedor, fixador e 

água). Não existem bordas retentivas, 

facilitando assepsia. Material resistente a 

produtos químicos, ácidos, substâncias 

alcalinas e detergentes. Iluminação de led 

sem emissão de raios ultravioletas, sem 

danificar a película radiográfica. 

Corrente: 40 MA. Luz Led: 6000 

candela. Bateria: 9 V. Peso líquido: 0.820 

Kg. Peso bruto: 1.150 Kg. Dimensões: 

340mm (comprimento) x 230mm 

(largura) x 230mm (altura). Garantia: 1 

ano. 

2 0 0 0 2 2 0 1 7 

 30 

Aparelho raios x, tipo aparelho coluna 

base móvel, aplicação uso odontológico, 

tensão alimentação 110/220, amperagem 

corrente no tubo entre 7 e 9, potência 

cabeçote tensão do tubo 70 kvp, 

características adicionais comando 

eletrônico digital, cabo espiralado, 

potência potência aparente 1200 

 

Aparelho de raios x de coluna para 

realização de radiografias periapicais e 

interproximais. Voltagem: 110/220v. 

Incluindo instalação por equipe técnica 

autorizada pela marca. Com Exclusiva 

Tecnologia Green com 95% menos 

chumbo. Sendo o cabeçote com altíssimo 

grau de isolamento da radiação.  

Deve Permitir operações com tomadas 

centesimais a partir de 0,06 segundos  

tendo a padronização de tempo 

permitindo a realização de radiografias 

conforme estabelecido pela Norma NBR 

1 1 0 0 1 0 0 1 4 
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IEC 60.601-2-7. 

O aparelho deve conter os Braços 

Articuláveis na posição vertical e 

horizontal e seguir padrão ABNT. 

O produto deve apresentar certificado 

INMETRO e estar de acordo com s 

Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-

60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3. 

Além disso, deve ser acompanhandode:  

- Certificado de Qualidade. 

- Laudo de ensaio - atesta que as 

radiações de fuga do aparelho estão 

dentro dos padrões estabelecidos pela 

Portaria SVS 453. 

O produto deve ainda ser: 

- Produto pronto para o sistema digital. 

- Usado com Filme ou sensor digital. 

- Instalação: Somente por autorizada. 

- Garantia: 1 ano. 

 31 

Protetor plumbífero, tipo avental, 

tamanho longo, uso adulto, adicional com 

protetor tireóide, blindagem equivalência 

de 0,5mm pb 

 

Avental Periapical Adulto com protetor 

de tireóide. Tamanho: 76x60cm e com 

0,5mm de chumbo (Pb). Peso: 1,900kg; 

Acabamento em Polikroy (corino 

especial). Cores: Azul   com protetor de 

Tireóide. 

Fechamento com velcro. Registro 

ANVISA. Garantia de 5 anos. 

1 0 0 1 1 1 0 2 6 

 32 

Mobiliário radiológico, tipo suporte para 

avental plumbífero de parede, material 

aço, componentes com cilindro em pvc 

 

Suporte de parede para avental de 

chumbo. Produzido em aço, pintado em 

epóxi branco. Dimensões: 650 mm x 76,2 

cm diâmetro. Suporta até 03 aventais. 

1 0 0 1 1 1 0 1 5 

 33 

Negatoscopio - slide, nome negatoscopio 

- slide   

Design ultra slim com apenas 7 mm de 

espessura. O mais fino do mercado. 

Sistema de iluminação por LED. Menor 

consumo, melhor visualização e maior 

vida útil.  

 

Permite três posições de trabalho (parede, 

1 0 0 0 1 0 0 0 2 
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mesa ou inclinado). Resistente a impacto 

e não enferruja. Dimensão do produto: 

345 x 260 x 7 MM. Peso do produto: 

1Kg. Garantia: 02 anos. 

 34 

Autoclave descontaminação, nome 

autoclave descontaminacao 

 

Autoclave digital e de fácil manuseio, 

bivolt automático - 127/220V que 

permite ser utilizado em redes elétricas 

com variações entre 95 até 254 V. 21 

sistemas de segurança tais como: chave e 

trava da porta, sistema eletrônico de 

cruzamento de dados e sistema eletrônico 

de controle de potência, câmara em Aço 

inox, sem reservatório. Desaeração e 

despressurização automática. Teclado de 

controle na cor azul. Tampa e câmara em 

aço inox que facilita a limpeza. 3 

bandejas em alumínio anodizado. 

Secagem eficiente com porta entreaberta. 

Sistema de ajuste de altitude para 

diversas regiões. Garantia: 2 anos. 

Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 

Hz.. Dimensão Externa: 38 x 38 x 55 cm 

(largura x altura x profundidade). 

Dimensão Câmara: 25 x 43 cm (diâmetro 

x profundidade). Peso Líquido: 23,3 kg. 

Peso Bruto: 25,9 Kg. Fácil manuseio. 

Design moderno. Registro ANVISA. 

Igual, similar ou superior a cristófolis 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 

 35 

Água destilada, aspecto físico líquido 

incolor, inodoro, insípido, características 

adicionais conforme farmacopéia 

brasileira, com 5 litros. 

 

Água destilada para uso em autoclave. 

Água pura e isenta de químicos, minerais 

e sais solúveis. O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante. 

Embalagem com 5 Litros. 

60 0 0 0 60 60 30 0 210 
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 36 

Destilador água, nome destilador 

laboratório 

 

Alimentação: 127 v. frequência: 50/60 

hz. potência: 750 w. tanque de pressão: 

inox. volume destilado: 1l/h. eficiência 

do calor: 95%. filtro: filtro de carvão 

ativado. capacidade do reservatório: 4 l. 

dimensão do produto: 380 x 235 mm. 

dimensão da embalagem: 450 x 260 x 

290 mm. peso líquido: 3,5 kg. peso bruto: 

4,7 kg. acessórios que acompanham: 

tampa de condensação, bico guia de água, 

reservatório para coleta de água destilada, 

tampa do reservatório para coleta de água 

destilada, cabo entrada de força, plug de 

alimentação da tampa de condensação, 

cabo entrada de força. validade: 

indeterminada. 

1 0 0 0 1 1 1 1 5 

 37 

Indicador químico, classe classe i, tipo 

uso externo, apresentação fita adesiva, 

características adicionais para 

esterilização a vapor, rolo de 30 metros 

 

Fita para autoclave rolo 19mmX30m. 

Confeccionada com dorso de papel 

crepado à base de celulose. Validade 24 

meses. O prazo de validade na data da 

entrega não poderá ser inferior a 12 

(doze) meses, ou a metade do prazo total 

recomendado pelo fabricante. Rolo de 30 

metros. 

7 3 7 2 7 7 5 2 40 

 38 

Indicador biológico, tipo segunda 

geração, apresentação autocontido, 

ampola com meio de cultura, espécie 

bacillus stearothermophillus, 

características adicionais resposta em 24 

horas, aplicação para esterilização a 

vapor, pacote com 10 unidades 

 

Embalagem com 10 unidades. validade: 

24 (vinte e quatro) meses a partir da data 

de fabricação. 

5 1 0 1 5 5 4 2 23 

 39 

Incubadora laboratório, ajuste com 

interruptor liga/desliga, tipo* para 

indicador biológico, temperatura controle 

temperatura até 60, outros componentes 

até 5 ampolas 

 

Incubadora para indicador biológico. 

Potência 10 w. voltagem 127/220 v. 

2 1 0 1 2 2 1 1 10 
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frequência 50/60 hz. dimensões 8,7 x 7,6 

cm. peso líquido 240 g. 

 40 

Indicador biológico, tipo terceira geração, 

apresentação autocontido, ampola com 

meio de cultura, espécie bacillus 

stearothermophillus, características 

adicionais resposta em 3 horas, aplicação 

para esterilização a vapor, componentes 

adicionais com indicador químico e 

controle de processo, adicionais pacote 

para teste 

embalagem com 10 unidades 

 

Indicador biológico autocontido de 

terceira geração para esterilização a vapor 

e leitura final em 3 horas - O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante 

3 1 0 1 3 3 3 0 14 

 41 

Embalagem p/ esterilização, material 

papel grau cirúrgico, composição c/ filme 

polímero multilaminado, gramatura / 

espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, 

tamanho cerca de 10, componentes c/ 

indicador químico, tipo uso uso único, 

rolo de 10cm x 100 metros 

 

Rolo para esterilização 10cmX100m - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

10 0 0 1 10 10 7 4 42 

 42 

Embalagem p/ esterilização, material 

papel grau cirúrgico, composição c/ filme 

polímero multilaminado, gramatura / 

espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, 

tamanho cerca de 15, componentes c/ 

indicador químico, tipo uso uso único, 

rolo de 15cm x 100 metros 

 

Rolo para esterilização 15cmX100m - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

10 0 10 0 10 10 7 2 49 
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 43 

Embalagem p/ esterilização, material 

papel grau cirúrgico, composição c/ filme 

polímero multilaminado, gramatura / 

espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, 

tamanho cerca de 20, componentes c/ 

indicador químico, tipo uso uso único, 

rolo de 20 cm x 100 metros. 

 

Rolo para esterilização 20cmX100m - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

10 0 10 0 10 10 7 2 49 

 44 

Embalagem p/ esterilização, material 

papel grau cirúrgico, composição c/ filme 

polímero multilaminado, gramatura / 

espessura cerca de 60, apresentação rolo, 

componentes adicionais termosselante, 

tamanho cerca de 25, componentes c/ 

indicador químico, tipo uso uso único, 

rolo de 25 cm x 100 metros 

 

Rolo para esterilização 25cmX100m - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

10 0 0 0 10 10 0 2 32 

 45 

Seladora embalagem, material 

polipropileno, voltagem 110/220, 

funcionamento manual, aplicação 

vedação envelope de esterilização em 

autoclave, características adicionais 

controlador tempo de solda, selagem de 

30 cm 

 

Seladora bivolt automático. Sistema 

integrado de corte em ambas as direções; 

acionamento por meio de alavanca com 

trava; sistema de avisos com led's 

indicativos e bips sonoros, no teclado de 

membrana; resistência ptc blindada com 

controle automático de temperatura; 

desligamento automático em caso de 

inatividade por 60 minutos. Selagem de 

30 cm. Potência: 80w; dimensões: 44,2 x 

12,5 x 30,5 cm (l x a x p); peso bruto: 

3,500 kg. Garantia de 02 anos. 

 

1 0 0 0 1 0 0 0 2 

 53 
Jaleco, material tecido, tipo longo, tipo 

manga comprida, com elástico no punho, 
2 2 0 0 2 2 0 0 8 
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tamanho grande, cor branca, 

características adicionais com botões e 

logomarca do orgão bordado na manga, 

tipo gola padre, posição bolsos 2 bolsos 

inferiores, tipo abertura frontal 

 

Jaleco feito com tecido gabardine na cor 

branca, acinturado e com bolsos na 

frente. Gola padre. Punho elástico. 

Logomarca da Instituição. Tamanho 

grande. 

 54 

Jaleco, material tecido, tipo longo, tipo 

manga comprida, com elástico no punho, 

tamanho médio, cor branca, 

características adicionais com botões e 

logomarca do orgão bordado na manga, 

tipo gola padre, posição bolsos 2 bolsos 

inferiores, tipo abertura frontal 

 

Jaleco feito com tecido gabardine na cor 

branca, acinturado e com bolsos na 

frente. Gola padre. Punho elástico. 

Logomarca da Instituição. Tamanho 

médio. 

2 0 1 0 2 2 0 0 7 

 55 

Jaleco, material tecido, tipo longo, tipo 

manga comprida, com elástico no punho, 

tamanho pequeno, cor branca, 

características adicionais com botões e 

logomarca do orgão bordado na manga, 

tipo gola padre, posição bolsos 2 bolsos 

inferiores, tipo abertura frontal 

 

Jaleco feito com tecido gabardine na cor 

branca, acinturado e com bolsos na 

frente. Gola padre. Punho elástico. 

Logomarca da Instituição. Tamanho 

pequeno. 

2 0 0 0 2 2 2 1 9 

 56 

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho extrapequeno, características 

adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação 

atóxica, tipo ambidestra, tipo uso 

descartável, modelo formato anatômico, 

finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

 

Luva para procedimento, anatômicas, 

confeccionada em látex 100% natural 

30 0 0 0 30 30 30 80 200 
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tamanho PP, não estéries, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a 

partir da data de fabricação. O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante. Embalagem com 100 

unidades. 

 57 

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho médio, características adicionais 

lubrificada com pó bioabsorvível, 

descartável, apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso descartável, modelo 

formato anatômico, finalidade resistente à 

tração, com 100 unidades 

 

Luva para procedimento, anatômicas, 

confeccionada em látex 100% natural 

tamanho M, não estéreis, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a 

partir da data de fabricação. O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante. Embalagem com 100 

unidades. 

40 0 40 0 40 40 0 10 170 

 58 

Luva para procedimento não cirúrgico, 

material látex natural íntegro e uniforme, 

tamanho grande, características 

adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação 

atóxica, tipo ambidestra, tipo uso 

descartável, modelo formato anatômico, 

finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

 

Luva para procedimento, anatômicas, 

confeccionada em látex 100% natural 

tamanho G, não estéreis, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a 

partir da data de fabricação. O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante. Embalagem com 100 

unidades. 

40 0 0 0 40 40 0 0 120 

 59 
Luva para procedimento não cirúrgico, 

material látex natural íntegro e uniforme, 
30 30 30 0 30 30 30 0 180 
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tamanho pequeno, características 

adicionais lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, apresentação 

atóxica, tipo ambidestra, tipo uso 

descartável, modelo formato anatômico, 

finalidade resistente à tração, com 100 

unidades 

 

Luva para procedimento, anatômicas, 

confeccionada em látex 100% natural 

tamanho P, não estéreis, ambidestras, 

registro ANVISA. Validade 03 anos a 

partir da data de fabricação. O prazo de 

validade na data da entrega não poderá 

ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 

metade do prazo total recomendado pelo 

fabricante. Embalagem com 100 

unidades. 

 60 

Máscara cirúrgica, tipo não tecido,3 

camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo 

fixação com elástico, características 

adicionais clip nasal embutido, 

hipoalergênica, tipo uso descartável, com 

50 unidades 

 

Máscara cirúrgica descartável branca 

com elástico, camada tripla e clip nasal. 

Embalagem com 50 unidades. 

20 10 10 0 20 20 20 10 110 

 61 

Jaleco, material tnt, tipo descartável, tipo 

manga comprida, tamanho m, cor branca, 

características adicionais gola, fenda e 

cinto traseiros 

 

 

 

10 0 10 0 10 10 10 0 50 

 62 

Jaleco, material tnt, tipo descartável, tipo 

manga comprida, quantidade botões 4, 

tamanho g, cor branca, características 

adicionais comprido, botão de pressão, 

punho malha sanfonada, tipo gola padre 

10 0 0 0 10 10 0 0 30 

 65 

Babador, material papel e plástico, tipo 

uso descartável, comprimento 33, largura 

28, características adicionais com 2 

camadas, com 100 uniddes 

 

Babador impermeável confeccionado em 

duas camadas, uma de papel (celulose 

100% virgem) e uma de plástico 

(atóxico). Cor verde. Sem adesivo. Alto 

15 15 15 0 15 15 15 10 100 
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potencial de absorção. Dimensões: 30 x 

40 cm. Embalagem com 100 unidades. 

 68 

Dispenser papel toalha, material plástico 

abs, cor branca, características adicionais 

fixação por bucha e parafusos, dimensões 

25 x 8,50 x 35 cm 

Dispenser indicado para papel toalha 

interfolhas. Cor branca. 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 

 69 

Saboneteira, material reservatório 

plástico abs, capacidade 400, tipo fixação 

em parede através de bucha/parafuso, 

tipo uso sabonete líquido, cor branca 

Dispenser para sabonete líquido 400mL 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 

 70 

Acessórios - uso odontológico, tipo 

escova para limpeza de brocas, material 

aço e plástico 

 

Escova para limpeza de broca. Escova 

com cerdas de latão. Reutilizável. 

5 0 5 0 5 5 5 0 25 

 71 

Protetor clínico odontológico, material 

plástico, uso capa seringa tríplice, tipo 

uso uso único, descartável 

caixa com 100 unidades 

 

Capas descartáveis para seringa tríplice. 

Colorido. Produto descartável. Validade 

de 05 anos após data de fabricação. Caixa 

com 100 unidades. 

12 12 0 0 12 12 10 10 68 

 72 

Papel filme, material pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento 100, largura 28, 

apresentação rolo, aplicação uso 

odontológico 

Rolo de papel filme PVC 28cmX100m 

28 3 0 0 28 28 28 5 120 

 73 

Álcool etílico, teor alcoólico 70 v/v, 

composição básica com emoliente, forma 

farmacêutica gel 

frasco com 500 ml 

Frasco com 500mL e válvula dosadora - 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

12 12 12 0 12 12 12 6 78 

 74 

Detergente enzimático, composição a 

base de amilase, protease e lipase 

Embalagem de 1 litro 

Detergente enzimático. Composto por 03 

enzimas. Pode ser utilizado lavadora 

automática ou manualmente. Embalagem 

10 10 10 0 10 10 5 5 60 
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com 1 litro. 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

 75 

Clorexidina digluconato, dosagem 2, 

aplicação degermante 

embalagem com 1 litro 

 

Solução de digluconato de clorexidina a 

2% especialmente elaborada para uso 

odontológico. - O prazo de validade na 

data da entrega não poderá ser inferior a 

12 (doze) meses, ou a metade do prazo 

total recomendado pelo fabricante 

5 1 3 0 5 5 2 2 23 

 76 

Hipoclorito de sódio, aspecto físico 

solução aquosa, concentração teor 2,5 de 

cloro ativo frasco com 1 litro 

 

Solução contendo cloro ativo 

estabilizado, atuando como elemento 

oxidativo em cadeias protéicas dos 

microorganismos.  Validade: 12 meses. 

Registro ANVISA. Solução de 

Hipoclorito de Sódio a 2,5%. 

*Frasco com 1 litro. 

4 0 0 0 4 4 2 10 24 

 77 

Banho ultrassônico, ajuste ajuste digital, 

c/ painel de controle, volume até 3, 

temperatura até 100, frequência* até 80, 

temporização com temporizador até 12, 

componentes c/ sistema segurança, 

adicional modo pulso, degaseificação 

 

Cuba ultrassônica. Possui display digital 

com 5 ciclos de limpeza pré-programados 

(90seg, 180seg, 280seg, 380seg e 

480seg). Sistema de aquecimento do 

líquido até 65°. Frequência ultrassônica 

de 42.000Hz. Cuba de inox com 

capacidade de 2,6 litros. Disponível em 

127V e 220V. Peso Líquido: 2,50 Kg. 

Peso 

Bruto: 3,00 Kg. Volume total do tanque: 

2,6 L. Voltagem: 110V ou 220V. 

Freqüência: 50/60 Hz. Potência de 

entrada: 170W (220V), 160W (127V). 

Temporizador pré-programado: 90s-

180s-280s-380s-480s. Temperatura 

máxima de aquecimento da água: 65ºC. 

2 1 1 0 2 2 1 0 9 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

Comissão Especial para Padronização de Documentos dos Processos de Compras e Licitações no Âmbito do IF Baiano                      129 de 156 
Modelo de Termo de Referência para Processos de Pregão Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Materiais 

Versão: maio/2018 

 

Temperatura ambiente de trabalho: 15ºC 

a 40ºC. Consumo de água: 0,30L/min. 

Garantia de 12 meses 

 78 

Compressa gaze, material tecido 100 

algodão, tipo 9 fios/cm2, modelo cor 

branca, isenta de impurezas, camadas 8 

camadas, largura 7,50, comprimento 

7,50, dobras 5 dobras, características 

adicionais descartável 

pacote com 500 unidades 

 

Compressa de gaze 9 fios – embalagem 

com 500 unidades. Isentas de substâncias 

gordurosas, corantes e corretivos amido, 

alvejante óptico e impurezas em geral. 

100% Algodão. Registro ANVISA. 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

15 5 15 0 15 15 10 100 175 

 79 

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em 

rolete, material alvejado, purificado, 

isento de impurezas, esterilidade não 

estéril 

pacote com 100 unidades 

 

Rolete dental – pacote com 100 unidades 

e 32g. Fabricado em 100% fibras de 

algodão. Formato cilíndrico. Esterilizado 

em gás (óxido de etileno) ou também em 

raio gama. 

60 20 60 0 60 60 60 50 370 

 84 

Bandeja, material aço inoxidável, tipo 

lisa, dimensões cerca de 20 x 10 x 1, 

esterilidade esterilizável 

 

Bandeja em inox. Possui 0,05mm de 

espessura. Livres de rebarba. Sem 

separação. Tamanho 22 x 12 x 1,5cm. 

8 0 0 0 8 8 5 10 39 

 85 

Bandeja, material aço inoxidável, tipo 

lisa, dimensões cerca de 20 x 15 x 1, 

esterilidade esterilizável 

 

Bandeja de inox. Livres de rebarbas. Sem 

separação. Tamanho 22 x 13 x 1cm. 

8 0 0 0 8 8 5 6 35 

 86 

Broqueiro, material alumínio, modelo 

estojo aberto, capacidade cerca de 15 

brocas, esterilidade autoclavável 

 

Broqueiro de alumínio com 15 furos, 

8 0 0 0 5 8 5 6 32 
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para brocas de alta e baixa rotação, 

autoclavável. 

 87 

Caixa, material aço inoxidável, 

comprimento 28, largura 14, altura 6, 

características adicionais perfurada/com 

tampa, aplicação material odontológico 

 

* Aço Inox. 

* Registro na ANVISA 

2 0 0 0 2 2 0 0 6 

 88 

Porta algodão organizador clínico uso 

odontológico, material aço inoxidável, 

tipo porta algodão, características 

adicionais servido, com mola 

 

Porta algodão com as seguintes 

dimensões: 8x10cm. Em aço inox. Com 

mola. 

2 0 0 0 2 2 2 0 8 

 89 

Caneta alta rotação, material rolamento 

rolamento cerâmica, velocidade máxima 

velocidade máxima maior 400.000, 

refrigeração 3 ou mais furos, troca de 

brocas botão de pressão(pb), tipo 

conexão conexão 2 furos, tipo cabeça 

cabeça padrão 

 

Caneta alta rotação. Longa vida útil: 

possui rolamentos de cerâmica que 

garantem a durabilidade por muito mais 

tempo. Rotores balanceados: promovem 

baixo nível de ruído e vibração, menos 

estresse para o profissional e paciente. 

Peso ideal:  projetadas para compensar o 

peso e a força das mangueiras, o que 

impede a força contrária em relação ao 

movimento da caneta do campo de 

trabalho. Certificação: linha de alta 

rotação com o certificado INMETRO de 

conformidade no Brasil. Biossegurança: 

esterilizável até 135ºC. Durabilidade 

garantida por até 1.000 ciclos de 

esterilização. A superfície lisa facilita a 

assepsia dos instrumentos. Garantia: 12 

Meses. Registro na ANVISA. Spray 

triplo. Rolamento de cerâmica. 

Acoplamento borden. Sistema de troca 

broca: press-button (PB). Baixo nível de 

ruído e vibração. Rotação máxima: 

380.000 rpm. Torque: 0,13 Ncm. Marca 

de referência: Kavo ou Dabi Atlante. 

2 1 1 0 2 2 0 1 9 
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 90 

Micromotor caneta baixa rotação, tipo 

micromotor, conexão conexão borden 2 

furos, refrigeração c/ refrigeração interna, 

rotação cerca de 5.000 a 20.000 

 

Acoplamento Borden INTRAmatic. 

Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 

rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: 

fácil manuseio: permite giro livre de 

360º. Baixo nível de ruído e vibração: 

menos estresse para o dentista e paciente. 

Esterilizável em autoclave até 135°C. 

Garantia: 1 ano. Marca de referência: 

Kavo ou Dabi Atlante. 

2 0 1 0 2 2 0 1 8 

 91 

Caneta baixa rotação caneta baixa 

rotação, tipo contra ângulo, relação 

transmissão transmissão 27:1, torque 

torque maior ou igual 50, troca de broca 

pressão cabeça (pb), refrigeração c/ 

refrigeração externa, tipo cabeça cabeça 

pequena 

 

O Contra-Ângulo possui giro livre de 

360º. Uso com Micro Motor Pneumático. 

Acoplamento INTRAmatic. Spray 

externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e 

brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com 

utilização do acessório mandril). Baixo 

nível de ruído e vibração. Encaixe 

INTRAmatic Universal  A angulação da 

cabeça do contra-ângulo favorece a pega 

durante os procedimentos, evitando a 

movimentação desnecessária da mão do 

dentista. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo 

de 20.000 rpm. Garantia: 1 ano. Marca de 

referência: Kavo ou Dabi Atlante. 

2 1 1 0 2 2 0 1 9 

 92 

Conjunto acadêmico, componente alta 

rotação, rolamento cerâmica, 400.000 

rpm, características adicionais 3 furos, 

botão de pressão(pb), cabeça padrão, 

componentes 1 micromotor, contra 

ângulo, peça reta, característica peças de 

baixa rotação transmissão 1:1, c/ 

refrigeração externa, tipo encaixe 

conexão borden (2 furos), apresentação 

estojo, conjunto completo, acessórios 

óleo lubrificante 

 

Conjunto acadêmico composto por peça 

2 0 0 0 2 2 1 0 7 
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reta, micromotor, caneta de alta rotação 

(contra-ângulo) e caneta de baixa rotação 

(turbina). 

Peça Reta : Micro motor encaixe Borden 

2 furos. Spray para refrigeração por 

condução interna. Sistema de encaixe 

universal Intra. Esterilizável em 

autoclave até 135°C. Acoplamento 

Borden. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo 

de 20.000 rpm. 

 

Micromotor Baixa Rotação: 

Acoplamento Borden INTRAmatic. 

Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 

rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: 

fácil manuseio: permite giro livre de 

360º. Esterilizável em autoclave até 

135°C. 

Contra Ângulo: O Contra-Ângulo possui 

giro livre de 360º. Acoplamento 

INTRAmatic. Spray externo. Encaixe 

INTRAmatic Universal. Mínimo de 

5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. 

Turbina: Spray triplo. Rolamento de 

cerâmica. Acoplamento borden. Sistema 

de troca broca: press-button (PB). Baixo 

nível de ruído e vibração. Rotação 

máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 

Ncm. 

Estojo na cor preta. Marca de referência: 

Kavo ou Dabi Atlante. 

 93 

Lubrificante odontológico, composição 

básica óleo mineral, apresentação spray 

com adaptador, aplicação caneta de alta e 

baixa rotação, características adicionais 

sem cfc 

embalagem de 200 ml 

 

Lubrificante odontológico indicado para 

lubrificação interna de turbinas, 

micromotores e instrumentos, antes de 

cada ciclo de esterilização. Atóxico. Não 

contém Cloro Flúor Carbono (CFC). 

Fácil aplicação. Lubrificante para peças 

de mão da marca Kavo ou similar. 

Embalagem de 200 Ml. 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

15 2 10 0 15 15 10 0 67 
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 94 

Sonda odontológica, material aço 

inoxidável, tipo exploradora, modelo nº 

05, tipo cabo cabo maciço 

 

Sonda exploradora produzida em aço 

inoxidável. Autoclavável. Garantia de 02 

anos. 

9 0 0 0 9 9 5 9 41 

 95 

Prendedor odontológico guardanapo, 

material aço inoxidável, tipo de corrente, 

comprimento corrente 40, tipo uso 

odontológico 

 

Prendedor corrente com elos trançados. 

Utilizado para prender babador e 

guardanapos nos pacientes. Medida: 45 

cm. Metal. 

4 0 0 0 4 4 3 0 15 

 96 

Sugador 

pacote com 40 unidades 

Sugador, material pvc, tipo saliva, 

características adicionais c/ arame, 

apresentação pacote c/ 40 unidades, tipo 

uso estéril, descartável 

 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

15 15 15 0 15 15 15 0 90 

 97 

Pote odontológico, material vidro, 

formato cilíndrico, transmitância 

transparente, características adicionais 2 

cavidades, tipo dappen, tamanho 4 x 4 

cm 

 

 Validade: Indeterminada. 

* Isento de Registro ANVISA. 

10 2 0 0 10 10 5 0 37 

 98 

Pote odontológico, material plástico, formato 

cilíndrico, características adicionais 2 

cavidades, tipo dappen 

Possui duas cavidades para manipulação. 

Anti-aderente, 

autoclavável, resistente. 

10 2 0 0 10 10 0 10 42 

 153 

Seringa, material aço inoxidável, tipo uso 

autoclavável, capacidade 1,80, 

características adicionais retrocarga, tipo 

carpule, aplicação aspiração 

 

Aço inox. Autoclavável. Garantia: 2 

anos. Registro na ANVISA. 

8 0 0 0 8 8 8 6 38 
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 162 

Equipamento odontológico, tipo jato 

bocarbonato e ultrassom, aspecto físico 

motor de bancada, material corpo plástico 

ABS, indicação 

profilaxia/periodontia/endodontia, fonte 

eletropneumático, componentes 

adicionais bomba peristáltica/reservatório 

para líquido/pedal, componentes 2 peças 

de mão, 3 ponteiras, pedal. 

1 0 0 0 1 1 0 0 3 

 163 

 Ponteira ultrassom odontológico, 

material aço inoxidável, modelo ponta 

lisa c/ refrigeração, aplicação raspagem / 

remoção de tártaro, compatibilidade 

encaixe específico, características 

adicionais p/ região supragengival 

 

Ponta de ultrassom. Aplicação 

periodontia. Confeccionado e usinado em 

aço inox. Autoclavável. Compatível com 

o equipamento Altsonic Jet Ceramic. 

5 0 2 0 5 5 0 2 19 

 164 

Ponteira ultrassom odontológico, material 

aço inoxidável, modelo ponta curva c/ 

refrigeração, aplicação raspagem / 

remoção de tártaro, compatibilidade 

encaixe específico, características 

adicionais p/ região interproximal 

 

Ponta de ultrassom. Aplicação 

periodontia. Confeccionado e usinado em 

aço inox. Autoclavável. Compatível com 

o equipamento Altsonic Jet Ceramic. 

5 0 2 0 5 5 0 2 19 

 165 

Ponteira ultrassom ponteira ultrassom 

odontológico, material aço inoxidável, 

modelo ponta lisa c/ refrigeração, 

aplicação raspagem / remoção de tártaro, 

compatibilidade encaixe específico, 

características adicionais p/ região 

supragengival 

 

Ponta de ultrassom. Aplicação 

periodontia. Confeccionado e usinado em 

aço inox. Autoclavável. Compatível com 

o equipamento  Scarler Jet D 700 

5 0 2 0 5 5 5 2 24 

 166 

Ponteira ultrassom odontológico, material 

aço inoxidável, modelo ponta curva c/ 

refrigeração, aplicação raspagem / 

remoção de tártaro, compatibilidade 

encaixe específico, características 

adicionais p/ região interproximal 

5 0 0 0 5 5 5 2 22 
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Ponta de ultrassom. Aplicação 

periodontia. Confeccionado e usinado em 

aço inox. Autoclavável. Compatível com 

o equipamento Scarler Jet D 700 

 167 

Haste flexível, material haste plástico, 

material ponta espuma, aplicação higiene 

pessoal, características adicionais 

descartável 

caixa com 75 unidades 

 

Hastes flexíveis com pontas de algodão 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

12 0 12 0 12 12 8 5 61 

 175 

Caixa instrumental, material caixa aço 

inoxidável, tipo caixa com tampa, 

comprimento caixa 20, altura caixa 10, 

largura caixa 5, características adicionais 

p/ endodontia 

 

Produzidas por profissionais qualificados, 

resultando em acabamento perfeito e 

polimento sem igual, livre de rebarbas. 

* Material: Aço-inox 304 (18/8 ). 

* Perfurado. 

* Tamanho: 20x10x05cm. 

* Podem ser esterilizadas em estufas ou 

autoclaves após limpeza e secagem. 

* Garantia: permanente contra defeitos de 

fabricação. 

* Evitar uso de material abrasivo. 

* A longa exposição a produtos químicos 

pode causar manchas ou perfurações. 

* Registro na ANVISA 

2 0 0 0 2 2 0 0 6 

 179 

Escavador - uso odontológico, material 

aço inoxidável, característica adicional p/ 

dentina, modelo nº 05, tamanho infantil, 

esterilidade autoclavável 

 

     * Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de 

Dentina. 

3 0 0 0 3 3 3 0 12 

 180 

Escavador - uso odontológico, material 

aço inoxidável, característica adicional p/ 

dentina, modelo nº 11,5, esterilidade 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 
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autoclavável 

 

Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de 

Dentina. 

 181 

Escavador - uso odontológico, material 

aço inoxidável, formato duplo, 

característica adicional p/ dentina, 

modelo nº 18, esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de 

Dentina. 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 

 182 

Escavador - uso odontológico, material 

aço inoxidável, formato duplo, 

característica adicional p/ dentina, 

modelo nº 19, esterilidade autoclavável 

 

Aço inox. 

* Autoclavável. 

* Comprimento: 16cm. 

* Também conhecido como Colher de 

Dentina. 

5 0 0 0 5 5 3 0 18 

 201 

Sugador, material pvc/ polipropileno, tipo 

endodôntico, características adicionais c/ 

3 agulhas plásticas, apresentação 

embalagem individual, tipo uso estéril, 

descartável 

caixa com 20 unidades 

 

Sugador Endodôntico Descatável 

5 2 0 0 5 5 5 0 22 

 223 

Régua - uso odontológico, modelo 

endodôntica, material aço inoxidável, 

tipo milimetrada, característica adicional 

simples, tipo uso autoclavável 

 

Esterilizável em autoclave. 

* Utilizado para medir limas 

endodônticas. 

4 0 0 0 4 4 2 0 14 

 228 

Polimixina b, composição associada com 

neomicina e hidrocortisona, concentração 

10.000ui 5mg 10mg/ml, uso solução 

otológica 

frasco 10 ml 

 

2 0 2 0 2 2 1 1 10 
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Solução otológica utilizada para 

endodontia. Embalagem contendo frasco 

gotejador com 10 mL. 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

 229 

Broca endo z broca baixa rotação, tipo 

contra ângulo, material carbide, formato 

tronco cônica, formato adicional topo 

inativo, característica adicional ´endo z´, 

comprimento 23,5 * 

Ponta segura, sem risco de acidentes. 

* Lâminas de corte especialmente 

desenvolvidas para diminuir o tempo 

opêratório. 

* 23mm. 

3 3 0 0 3 3 3 0 15 

 262 

Adesivo dental, tipo fotopolimerizável, 

componentes adesivo + primer 

frasco 6 gramas 

 

Sistema adesivo frasco único 

fotopolimerizável (primer e adesivo num 

só frasco), solvente de água e álcool - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

 

Similar, igual ou superior  ao single bond  

2 -FGM 

9 4 9 0 9 9 9 4 53 

 263 

Fotopolimerizador - equipamento 

odontológico, tipo fotopolimerizador, 

aspecto físico base peça de mão sem fio, 

material ponteira ponteira fibra ótica ou 

acrílico, material corpo plástico abs, fonte 

luz led, instalação elétrica, componentes 

protetor ocular 

 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 

 264 

Carbono para articular, material em 

papel, formato formato de fita, cor dupla 

face - 2 cores, tipo uso estéril, 

descartável, apresentação em folha   

embalagem com 5 blocos com 50 tiras 

 

Registros precisos. Alta resistência à 

tração. Utilização em ambiente úmido. 

Facilita a diferenciação de contatos 

oclusais. Espessura ultra-fina (19 micras). 

4 4 0 0 4 4 1 1 18 
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Película de polietileno. Película de 

hidrofóbica. Dupla cor: vermelho e preto. 

Superior, igual ou similar a Accu Film 

 

 265 

Ácido fosfórico 37,5% condicionador 

dental, tipo ácido fosfórico, concentração 

37, aspecto físico gel 

seringa 3 gramas 

 

Condicionador Ácido Fosfórico a 37%. 

Indicado no condicionamento do esmalte 

e dentina para melhorar a adesão dos 

materiais restauradores ao dente. Gel de 

baixa viscosidade. Propriedade 

tixotrópica. Não escorre. Afinidade com 

água. Gel de base aquosa contendo Ácido 

Fosfórico a 37%. Corante azul. 

Apresentação embalagem com 3 seringas 

de 2,5ml cada uma e 3 pontas para 

aplicação. Similar, igual ou superior a 

Condac 37% - FGM 

 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

 

 

15 8 15 0 15 15 15 8 91 

 266 

Conjunto odontológico, tipo pinceis 

intercambiáveis,uso p/ aplicação e 

escultura em resina composta, material 

silicone e policarbonati, componentes 1 

cabo, mínimo 8 pontas 

 

Indicado para escultura de restaurações 

em resina composta. Kit composto por 

instrumento (cabo autoclavável) 

modelador de resina desenvolvido para 

promover controle completo na 

colocação das camadas e na escultura das 

restaurações e pontas descartáveis 

rolantes antiaderentes que inibem a 

formação de bolhas e promovem uma 

aplicação homogênea de resina composta 

em finas camadas. Kit composto de cabo 

reutilizável e pontas descartaveis. Kit 

com 1 intrumento + 49 pontas (7 

unidades de cada modelo: Cilíndrica 

4mm, cônica, cilíndrica 3mm, disco, 

1 1 1 0 1 1 1 0 6 
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ponta, oval e espátula) 

 

 271 

Pasta abrasiva, tamanho grão 10 a 20 

micron, aplicação polimento resina 

composta, características adicionais 

acabamento espelhado e concentração 

100 média 

embalagem com seringa de 2 gramas 

 

Embalagem com 1 seringa de 2g - O 

prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou 

a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

8 0 0 0 8 8 5 1 30 

 276 

Escala cores, referência vita clássica, 

aplicação confecção de próteses em 

metalo-cerâmica escala com 16 cores. 

 

A escala clássica A1-D4 é indicada para 

determinar a cor do dente com precisão. 

Os componentes do sistema são 

logicamente agrupados permitindo maior 

exatidão na seleção de cor. Designação 

precisa da cor. Reprodução de cor mais 

estética. Dentes de cerâmica 

estratificados à mão. Escala com 16 

cores. Disposição das tonalidades: A1 - 

A4 (vermelho-acastanhado). B1 - B4 

(Vermelho-amarelado). C1 - C4 (tons 

acinzentados).D2 - D4 (cinza-

avermelhado)    

1 1 1 0 1 1 1 0 6 

 288 

Fio retrator fio retrator gengival, material 

algodão torcido, tipo não impregnado, 

espessura médio, apresentação 

embalagem c/ cerca de 2 m, tipo uso 

estéril / descartável 

 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

Fio retrator tamanho 00 

 

2 0 2 0 2 2 1 0 9 

 290 

Aplicador odontológico 

caixa 100 unidades 

Aplicador odontológico tipomicrobrush, 

tipo haste dobrável, tipo uso descartável, 

material plástico, características 

adicionais pontas fibras não absorventes, 

10 1 10 0 10 10 10 5 56 
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tipo ponta extrafina. Embalagem com 

100 Unidades. Similar, igual ou superior 

a Cavibrush – FGM 

 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

 300 

Resina composta, tipo fotopolimerizável, 

tamanho partículas nanoparticuladas 

aspecto físico fluida 

embalagem 4 gramas 

Consistência: Composta. 

*Preenchimento: 2mm. 

* Composição:Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, 

Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada 

de silano. 

* Resina fotopolimerizável. 

* Radiopaca. 

* Todas as partículas com tamanho 

inferior a 100 nanometros. 

* Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, 

TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e 

partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. 

 

Cor A3 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

 

10 1 10 0 10 10 7 2 50 

 301 

Resina composta tipo fotopolimerizável, 

tipo bulk fill, aspecto fluida baixa 

viscosidade 

embalagem 4 gramas 

 

Consistência:Composta. 

* Preenchimento:5mm. 

* Composição:AFM, AUDMA, UDMA e 

1, 12-dodecano-DMA. 

* Desenvolvida para uso em dentes 

posteriores 

* Preenchimento em incremento único 

rápido e fácil. 

* Aumento da opacidade para melhorar a 

estética. 

* Alívio de tensões de contração de 

polimerização para permitir profundidade 

7 5 0 0 7 7 7 2 35 
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de cura de 5 mm. 

* Excelente adaptação. 

* Dispensa a necessidade de técnica 

incremental ou equipamentos 

dispensadores de alto custo. 

* Excelente manuseio e esculpibilidade. 

* Elevada radiopacidade. 

COR UNIVERSAL 

 302 

Resina composta tipo fotopolimerizável, 

tipo bulk fill, aspecto fluida, alta 

viscosidade 

embalagem 4 gramas 

 

Consistência:Composta. 

* Preenchimento:5mm. 

* Composição:AFM, AUDMA, UDMA e 

1, 12-dodecano-DMA. 

* Desenvolvida para uso em dentes 

posteriores 

* Preenchimento em incremento único 

rápido e fácil. 

 

* Aumento da opacidade para melhorar a 

estética. 

* Alívio de tensões de contração de 

polimerização para permitir profundidade 

de cura de 5 mm. 

* Excelente adaptação. 

* Dispensa a necessidade de técnica 

incremental ou equipamentos 

dispensadores de alto custo. 

* Excelente manuseio e esculpibilidade. 

* Elevada radiopacidade. 

COR UNIVERSAL 

 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

5 5 0 0 5 5 5 2 27 

 304 

Acessorios- uso odontológico, tipo 

suporte organizador de resina composta, 

material acrílico, características 

adicionais para cerca de 25 seringas 

1 1 1 0 1 1 1 1 7 

 305 

Disco - uso odontologia, tipo lixa, 

material poliéster + óxido de alumínio, 

tipo face monoface, diâmetro cerca de 

1/2, tipo do encaixe encaixe p/ mandril c/ 

parafuso, tipo uso descartável 

Embalagem com 50 unidades e mandril 

3 3 0 0 3 3 1 1 14 
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 308 

Cimento odontológico 

apresentação kit contendo 38g de pó e 

15ml de líquido. 

 

Restaurador provisório a base de Óxido 

de Zinco e Eugenol. Permite a confecção 

de restaurações temporárias de longa 

duração. Alta resistência à compressão. 

Apresentação Kit contendo 38g de pó e 

15ml de líquido. Similar, igual ou 

superior a IRM – Dentsply 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

3 2 3 0 3 3 0 0 14 

 309 

Escova odontológica, material pêlo de 

cabra, tipo uso manual, aplicação 

polimento de resinas 

 

Fabricada com material sintético 

semelhante ao de Pelo de Cabra. 

* Tamanho: 22mm. 

3 3 3 0 3 3 3 0 18 

 314 

Moldeira odontológica, material 

alumínio, tipo p/ moldagem, modelo 

parcial hemiarcada, aplicação direito 

inferior / esquerdo superior, 

características adicionais perfurada 

embalagem com 4 unidades. 

 

Em alumínio. 

* As perfurações aumentam a retenção do 

material de moldagem. 

* Registro ANVISA: 

2 0 0 0 2 2 2 0 8 

 325 

Silicona de adiçãopasta moldagem, 

material básico silicone de adição, tipo 

denso, base catalisador, apresentação * 

conjunto 

 

* Alta hidrofilia com alta reprodução de 

detalhes. 

* Excelente resistência à tração para 

evitar rasgamento. 

 

* Pasta fluída com componente 

patenteado. 

* Estabilidade dimensional: permite 

vazamento do modelo em até 15 dias e 

obtenção de mais de um modelo de 

gesso. 

1 0 0 0 1 1 0 0 3 
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* Rendimento: 17 moldagens totais e 34 

parciais em média, podendo variar de 

acordo com o tipo de moldagem, 

moldeira e técnica utilizada. 

* ExpressXT Pasta Fluída rende até 12 

moldagens. 

 326 

Gesso tipo iv 

embalagem 1 kilo 

 

Gesso - uso odontológico, tipo pedra 

especial tipo iv 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 

 327 

Pinça odontológica, material aço 

inoxidável, tipo muller, aplicação para 

carbono 

  

Aço Inox. 

* Autoclavável. 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 

 328 

Cuba plática 

 

Flexível; 

* Formato grande (500ml); 

* Superfície interna lisa; 

* Fácil manipulação; 

* Melhor proporcionamento e mistura de 

materiais; 

* Fácil limpeza e desinfecção. 

2 0 0 0 2 2 2 0 8 

 329 

Espátula alginato  espátula odontológica, 

material plástico, tipo uso manipulação 

de hidrocolóides e gessos 

 

Produzida de resinas termoplásticas e 

pigmentos. 

2 0 0 0 2 2 1 0 7 

 330 

 Alginato, tipo tipo i, apresentação pó, 

características adicionais presa normal 

 

embalagem  454 gramas 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 

 331 

Cadeira clínica, aplicação odontologia, 

material tubo de aço, acabamento da 

estrutura pintura eletrostática em epóxi, 

tipo de assento assento giratório e altura 

regulável, acabamento do assento 

poliuretano injetado, pvc laminado sem 

costura, tipo de pés com 5 rodizíos, 

acionamento a gás, inclinação encosto 

encosto regulagem horizontal 

 

MOCHO ODONTOLÓGICO, com 

sistema de elevação com movimentos a 

gás. Encosto anatômico tipo concha com 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 
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ajuste de aproximação e apoio lombar. 

Base com 5 rodízios, resistente. 

Estofamento em material rígido e 

resistente, com revestimento sem costura, 

densidade adequada e anti-deformante . 

Assento com elevação central e 

rebaixamento das bordas anteriores. 

Acabamento liso, altura regulável. 

Garantia 12 meses 

 332 

Cadeira odontológica, material estrutura 

aço, pintura eletrostática, material 

estofamento poliuretano injetado, alta 

densidade, material revestimento pvc 

laminado sem costura, encosto bi-

articulado, funcionamento 

eletromecânico, motorredutor, isento 

óleo, posições 4 movimentos + 

programadas, componentes caixa 

comando interna, pedal comando 

 

Cadeira : apoio de braço com 

movimentos escamoteáveis, base sem 

necessidade de fixação no piso e encosto 

de cabeceira Standard. 

- Pedal Multifuncional: Posições VZ, 

PT1 e PT2 programadas pelo 

profissional, LP última posição, 

acionamento do refletor. 

- Mesa Equipo Unik 4T: Acoplada com 

sistema do braço pantográfico ou 

tipocart. 

- 1 Seringa 3F; 2 Mangueiras Borden; 1 

Bandeja sem Borda. 

- Unidade Auxiliar: Cuba de Porcelana 

acoplada a cadeira. 

- 1 Mangueira de Sucção 6,3mm Venturi. 

- Refletor : Dotado de base sem aro, com 

luz halogena de intensidade variável de 

22.000 (+/- 15%) a 6.000 Lux, pega mão 

bilateral. 

- Fisiomocho Klinic: Com cinco rodízios, 

sistema de elevação a gás, regulagem de 

altura com alavanc, assento envolvente, 

estofamento em PVC sem costura. 

Garantia 12 meses 

Igual, similar ou superior a dabi 

 

1 0 1 0 1 0 1 0 4 

 333 
Compressor compressor de ar 

odontológico, capacidade reservatório 
1 1 1 0 1 1 1 1 7 
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volume interno até 40, características 

adicionais isento óleo, tanque pintura 

interna anticorrosiva, voltagem 220 v, 

componente adicional válvula de 

segurança, manômetro, dreno p/ água, 

componentes adicionais caixa acústica 

 

Projetado para prover ar comprimido para 

uso clínico e laboratorial, possui 

desempenho estável, grande capacidade 

de fluxo, baixo consumo de energia e é 

insento de óleo ou emissão de fumaças, 

vapores ou odores desagradáveis. 

Voltagem de 127v 

garantia 12 meses 
Dotado de manômetro para pressão do 

reservatório, manômetro para pressão de 

saída, regulador de pressão na saída com 

filtro de ar e dreno para água, registro para 

controle da vazão e registro para drenagem 

do acúmulo de água no reservatório,  

* Sistema de segurança com válvula que 

entra em funcionamento para liberação da 

pressão, caso haja falha do pressostato e 

protetor de sobrecarga.   

* Isento de óleo 

* Motor de 2 pistões com 1,12 HP / 830W 

(127V) e 1,14 HP / 1100W (220V 

* Adequado para 1 consultório  

* Capacidade do tanque de 38 litros 

 334 

Bandeja de coluna giratória com bora de 

retenção de líquidos adaptável em 

colunas nas medidas de 1 ½ a 2 

polegadas. 2 polegadas = 50,80 mm | 1 ½ 

polegada = 38,10 mm. dimensão:300mm 

x 240mm. 

 

Bandeja de coluna para equipamentos 

odontológicos. Serve como braço auxiliar 

instalado ao cano vertical do refletor que 

sai da unidade auxiliar (cuspideira) onde 

podem ser colocados vários periféricos. 

Suporta até 11kg de peso. Feita em ABS 

com polimento. Possui bordas salientes e 

área útil 30 x 24 cm. Pode ser fixada em 

canos de 1½ ou 2 polegadas de diâmetro. 

Cor branca. 

Garantia 12 meses 

1 0 1 0 1 1 1 0 5 

 335 
Monitor portátil, operação digital, tipo 

amostra sangue capilar, tipo de análise 
1 0 0 0 1 1 1 1 5 
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quantitativo de glicose, faixa de operação 

até 600, tempo resposta até 10, memória 

250 a 500 testes, componentes com 

lancetas, tiras, acessórios lancetador, 

solução controle 

 

Glicosímetro digital 

garantia 12 meses 

 336 

Esfigmomanômetro, ajuste digital, tipo* 

de pulso, faixa de operação até 300, 

material braçadeira braçadeira em nylon, 

tipo fecho fecho em velcro, tamanho 

adulto, característica adicional c/ 

frequencímetro 

 

Esfigmomanômetro, ajuste digital, tipo* 

de pulso, faixa de operação até 300, 

material braçadeira braçadeira em nylon, 

tipo fecho fecho em velcro, tamanho 

adulto, característica adicional c/ 

frequencímetro 

garantia 12 meses 

1 1 0 0 1 1 1 1 6 

 337 

Cimento odontológico, tipo resinoso, 

ativação dual, aspecto físico base 

catalisador, apresentação conjunto 

completo 

kit com 2,5g de base + 2,5g de 

catalisador. 

 

* Dual: garante a presa mesmo nos casos 

em que o luz não está presente (pinos 

intraradiculares, coroas metálicas, etc); 

* Sistema Clicker: fácil dosagem e 

permite a visualização da quantidade de 

material remanescente; 

* A pasta-base nunca termina antes da 

pasta catalisadora; 

* Fina espessura de película: não ofece 

resistência no assentamento da peça; 

* Cimentação efetiva, sem a formação de 

fendas e infiltração; 

* Rendimento: 80 doses.Similar, igual ou 

superior ao CimentoResinoso Dual Relyx 

ARC - 3M 

O prazo de validade na data da entrega 

não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

ou a metade do prazo total recomendado 

pelo fabricante 

3 0 0 0 3 3 2 0 11 
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 338 

Espátula odontológica - espátula 

odontológica, material aço inxidável com 

cabo plástico, tipo uso manipulação de 

hidrocolóides e gessos 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 

 339 

Bomba sucção odontológica bomba 

sucção odontológica, aplicação sangue e 

secreção, tensão 110/220, freqüência 

50/60, tipo motor monofásico, potência 

motor 1, capacidade sucção 500 de hg, 

características adicionais com 2 unidades 

auxiliares com sugadores 

 

* Desenvolvida para atender 1 

consultório odontológico. 

* Semisseca. 

* Baixo ruído. 

* Bivolt, com chave seletora. 

* Motor Weg: Com protetor térmico e 

eixo central de aço inox. 

* Conjunto de vácuo em nylon de alta 

resistência. 

* Filtro de resíduos na entrada de sucção. 

* Comando com acionamento eletrônico. 

* Proteção no eixo central do motor. 

* Carenagem em poliestireno (PS). 

* Peso Bruto: 13,6kg. 

* Peso Líquido: 12,5kg. 

* Dimensões Externas: 23,2x23,5x34cm. 

* Frequência: 60 Hz. 

* Consumo de Água: 0,08 l/min. 

* Potência: 250W - 1/3 CV. 

* Consumo de Energia: 0,25kW/h. 

* Vazão Máxima (ar): 150 l/min. 

* RPM: 1750. 

* Vácuo máximo 330 mm Hg. 

* Nível de Ruído: 66 dB. 

* 1 ano de garantia. 

 

1 1 1 0 1 1 1 0 6 

 340 

Almotolia plástica 

 

frasco - tipo almotolia, material em 

polietileno (plástico), tipo bico bico 

curvo,ângulo de 90¨ parte medial, 

c/protetor, tipo tampa tampa em rosca, 

cor transparente, capacidade 250 

5 0 0 0 5 5 5 0 20 

 341 

Freezer vertical, capacidade 66, voltagem 

127, altura 930, largura 485, 

profundidade 574, características 

adicionais 1 porta 

1 0 0 0 1 1 1 0 4 
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Freezer 66 l voltagem de 127 v 

garantia de 12 meses 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E DA FORMAÇÃO DE GRUPOS 

2.1. A presente aquisição justifica-se pela necessidade de estruturação do consultório odontológico 

do Instituto Federal Baiano – Campus Serrinha, sendo essencial para o desenvolvimento das 

atividades de prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal de forma a colaborar com a 

assistência biopsicossocial do discente. 

2.2. Justifica-se o agrupamentos de alguns itens na licitação considerando que: 

2.2.1. O Instituto Federal Baiano – Campus Serrinha é um Campus novo, o qual apesar de já dispor 

de sala para atendimento odontológico dos discente, ainda não possui os matérias essenciais para que 

os serviços sejam iniciados. 

 

2.2.2. Considerando a importância do atendimento odontológico para os estudantes do campus se faz 

necessário a aquisição dos materiais relacionados no Termo de Referência de modo que a não 

adjudicação de alguns itens imprescindíveis para realização de determinados procedimentos 

prejudicaria o atendimento a ser realizado pelo dentista, já que procedimentos distintos demandam um 

conjunto de materiais diferentes. 

 

2.2.3. Entre os procedimentos a serem realizados no consultório estão inclusos aqueles relacionados as 

áreas de radiologia, cirurgia, periodontia, ortodontia, endodontia, dentística e promoção da saúde bucal. Os 

materiais necessários para realização de cada um desses encontram-se relacionados nos grupos a 

seguir: radiologia (grupo 04), cirurgia (grupo 09), periodontia (grupo 10), ortodontia (grupo 17), 

endodontia (grupo 13), EPI (grupo 07), material de isolamento (15), material clínico básico (08), 

antissepsia (12) e procedimentos sequenciais (01,11,26,27,28). 

 

2.2.4. Outros itens, constantes desse Termo de Referência, (grupos 

02,03,05,06,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25) foram agrupados pela similaridade entre os mesmos e, 

ainda, pelo baixo valor aquisitivo e quantitativo dos mesmo, de forma a evitar licitação fracassada 

pela falta de interesse dos licitantes em manter suas propostas quando vencedores de um único item 

ou de poucos itens após fase de lances (já que cada item individualmente, representa uma licitação). 
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A não adjudicação desses materiais compromete o atendimento no consultório, pelos motivos expostos no 

item 2.2.2. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Trata-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 10.520 de 2002. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em 

remessa parcelada de acordo com a demanda, nos endereços informados abaixo conforme a UASG 

participante: 

a) UASG 15582142 CAMPUS SERRINHA:  Estrada Vicinal de Aparecida, s/n, Aparecida, Serrinha - BA, 

48700-000, tel: (75) 98601-8269, no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. 

 

b) UASG 158442 CAMPUS GUANAMBI: Zona rural, distrito de Ceraíma, Guanambi – BA, CEP: 

46.430-000, tel: (77)  3493-2100, no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. 

 

c) UASG 158277 CAMPUS SANTA INÊS: BR 420 (Rodovia Ubaíra – Santa Inês) , zona rural, Santa inês 

– BA, CEP: 45.320-000, tel: (73) 3536-1213, 1214, 1210; no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 

às 16:30. 
 

d) UASG 154617 CAMPUS URUÇUCA: Rua Dr. João Nascimento, s/n, Centro, Uruçuca – BA, CEP: 

45.680-000, tel: (73) 3239-2121, 2124; no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. 

 

e) UASG 154580 CAMPUS ITAPETINGA: Km 02, Clerolandia, Itapetinga – Ba, CEP: 45.700-000, tel: 

(77) 3261-2213, no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30. 
 

f) UASG 154581 CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS: rodovia BR 101, Km 882, s/n, Teixeira de Freitas – 

BA, CEP: 45.985-970, Caixa Postal: 66, tel: (73) 3665-1031 , 1032; no horário de 08:00 às 12:00 e 

das 13:00 às 16:30 

 

g) UASG 158443 CAMPUS CATU: Rua Barão de Camaçari, 118, Centro, Catu – BA, CEP: 48.110-000, 

tel: (71) 3641-7901, 7909, no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 

 

h) UASG 154579 CAMPUS VALENÇA: Rua Glicério Tavares, s/n, Bate Quente, Valença – BA, CEP: 

45.400-000, tel: (75) 3641-5270, 4686, 2053; no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 

 

 

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, 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. 
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4.3. 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 20 (vinte) dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação: 

 

4.4.1. na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. 

 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. São obrigações do Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão ou servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos. 

 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como, por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 
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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: 

 

6.1.1. entregar o produto e/ou prestar o serviço adjudicado conforme especificações e prazos 

estipulados neste Termo de Referência; 

 

6.1.2. ser responsável, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: salários, encargos previdenciários, seguro acidentes, taxas, 

impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale transporte, e outras que por 

ventura venham a ser criadas e exigidas em lei; 

 

6.1.3. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 

ocorridos em dependências da contratante; 

 

6.1.4. responsabilizar-se pelos ônus e encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, bem 

como pelo cumprimento da legislação que rege suas atividades, não existindo, portanto, 

vínculo empregatício de qualquer natureza, entre seus empregados e a Contratante; 

 

6.1.5.manter seus empregados devidamente identificados por crachá, utilizando todos os 

EPI´s necessários para o desempenho da função quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório à boa ordem e as normas disciplinares 

do Contratante ou ao interesse do serviço público; 

 

6.1.6. arcar com despesas decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados na entrega do objeto contratado; 
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6.1.7. em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do 

objeto contratado, sem prévia autorização do Contratante; 

 

6.1.8. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao IF Baiano ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do objeto, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento da 

instituição; 

 

6.1.9. Comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários; 

 

6.1.10. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do IF Baiano, quando 

dentro do recinto deste Órgão e quando da entrega do prduto e/ou prestação dos serviços e 

arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticados 

quando da entrega do produto e/ou prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

 

6.1.10. Face à operacionalização do sistema SIAFI, para efetivação da Nota de Empenho, os 

preços totais cotados deverão ser divisíveis pela unidade de fornecimento; 

 

6.1.11. Manter o cadastro SICAF da empresa atualizado, sendo este, condição indispensável 

ao pagamento de Notas Fiscais e ou Faturas apresentadas; 

 

6.1.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação previstas no edital. 

 

6.1.14. 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: 

 

6.1.15 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, modelo, procedência e prazo de 
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garantia ou validade; 

             

           6.1.16. O objeto deve estar acompanhado de bula ou manual, com uma versão em português  

(quando for o caso); 

 

            6.1.17 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); 

 

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

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

  

         6.1.19 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; 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
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ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais; 

 

10.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

 

10.2.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

10.2.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.2.3. fraudar na execução do contrato; 

10.2.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.2.5. cometer fraude fiscal; 

10.2.6. não mantiver a proposta. 

10.2.7. deixar de responder mensagem no chat enviada pelo pregoeiro, causando atraso na 

sessão do pregão. 
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10.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

10.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para o Contratante; 

 

10.3.2. multa moratória de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

 

10.3.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto: 

10.3.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

10.3.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

10.3.5. impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

10.3.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos causados. 

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de 1999; 
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10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado por Ana Carolina Souza de Santana, estando em 

consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com o interesse e a conveniência da 

Administração, e integra o processo administrativo. 

 

Elaborado por: 

 

Assinado eletronicamente 

Ana Carolina Souza Santana 

Odontóloga – Campus Catu 

 

Assessoria ao Setor Requisitante pelo Núcleo de Compras Reitoria: 

 

Assinado eletronicamente 

Josemary Barbosa da Silva 

Núcleo de Compras/Licitações 

 

 

Aprovação do Termo de Referência pela Autoridade Competente: 

 

 

Aprovo o termo de referência, nos termos dos incisos I e II e § 1º e 2º do artigo 9º do Decreto nº 

5.450/2005 e autorizo a abertura do processo licitatório respectivo por se tratar de “serviços 

comuns”, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002. 

 

Assinado eletronicamente 

Direto Geral 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

N.º ......... 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – 

CAMPUS SERRINHA, com sede na Estrada vicinal de Aparecida, s/n,  Bairro Aparecida, na 

cidade de Serrinha/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ………………………..., neste ato 

representado pelo seu Diretor Geral Pró Tempore Leandro dos Santos Damasceno, 

nomeado pela Portaria nº 1.471 de 04 de junho de 2018, publicado no DOU de 05 de junho de 

2018, inscrito no CPF sob o nº …………………….., portador da Carteira de Identidade nº 

………………..., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2019, publicada no DOU de 

………………….. , processo administrativo nº 23790.000398/2019-49, RESOLVE registrar 

os preços da pessoa jurídica indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de expediente para 

manter o estoque do Almoxarifado, visando atender às demandas dos setores do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano – Reitoria, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as 

encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste 

instrumento. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 

seguem:  

 

G
R

U
P

O
 

IT
E

M
 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE: 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
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 VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 

 

3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

 

4. USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. Não será permitido a adesão à esta Ata SRP. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 

fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 
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5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 

5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega 

e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 

Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

8. DO FORO 

8.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de 

Preços, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia.  
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata será lavrada em 02 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 

aos órgãos participantes.  

 

Salvador/BA, ....../........../ 2019 

 

CONTRATANTE: 

 

______________________________________________________________________ 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – BAIANO 

REITOR 
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Atualização: Outubro/ 2017 

ANEXO III 

 

MODELO 

 DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 

PROCESSO Nº: 23790.000398/2019-49 

LICITANTE:_______________________________________________________  

ENDEREÇO:___________________________________________________________________  

CNPJ:_____________________ FONE/FAX:(0xx)_________________  

 

Declaro, sob as penas da Lei, que, na qualidade de participante do procedimento licitatório, sob a modalidade 

Pregão Eletrônico nº 03/2019 instaurado pelo Instituto Federal Baiano, a autenticidade de todos os 

documentos por mim enviados por meio eletrônico, solicitados pelo Pregoeiro, em cumprimento às 

exigências do Edital no que tange à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico – financeira e qualificação técnica. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

,______de________________de 2019.  

 

Nome:  

RG/CPF:  

Cargo:  


