
 
 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE  

PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/PMPA 

 (Processo Administrativo n.° 64658.011140/2019-80) 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a POLICLÍNICA MILITAR DE 
PORTO ALEGRE, por meio do SETOR DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS, 
sediado na Avenida João Pessoa, n° 651, 6º Andar, Sala 609, Cidade Baixa, Porto Alegre - RS, 
realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar 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: 11 / Dezembro / 2019 

Horário: 09:00hs  

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

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
materiais de uso odontológico para os integrantes do GCALC (Grupo de Coordenação e 
Acompanhamento das Licitações e Contratos) da 3ª Região Militar, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3.  O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 
as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. 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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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. 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. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados 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 art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2. Para todos os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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4.4.1. Que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos 
no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos. 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias. 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. 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;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.4.8. Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de     
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. 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. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário do item; 

6.1.2. Marca (para todos os itens); 

6.1.3. Fabricante (para todos os itens); 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

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, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. 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 mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

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 01 (um) 
centavo. 

7.9. 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, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 
de Gestão do Ministério da Economia. 

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

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.18. 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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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

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

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

7.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 

7.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos. 

7.25.1. Produzidos no país; 

7.25.2. Por empresas brasileiras; 

7.25.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.25.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 
e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. 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. 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.5.2. 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. 

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente AMOSTRA, sob pena 
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da 
solicitação. 

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.5.3.2. As AMOSTRAS solicitadas deverão ser apresentadas no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data de solicitação, junto ao Setor de Aquisições, Licitações e Contratos da 
PMPA (Avenida João Pessoa, n° 651, 6º Andar/Sala 609, Cidade Baixa, Porto Alegre – RS, 
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CEP 90.040-000), para análise por comissão devidamente qualificada (constituída por 
membros da Policlínica Militar de Porto Alegre). As amostras deverão ser entregues de acordo 
com a descrição solicitada no edital. A análise será realizada na Policlínica Militar de Porto 
Alegre. Ao final da análise será emitido um Laudo Técnico com o parecer favorável ou 
desfavorável em relação ao material em questão. As amostras poderão ser formalizadas, 
quando possível, através de “folder” ou “bula” (descritivo técnico do material), desde que 
permita a análise completa do objeto. 

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.5.3.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.5.3.7. Será dada ciência ao licitante da conclusão expressa da análise da amostra, 
concedendo-lhe o prazo de 02 (duas) horas, a contar da notificação, para impugnar a avaliação 
que a desaprovar. 

8.5.3.8. A impugnação de que trata o item anterior será analisada e decidida no prazo de 
02 (duas) horas, a partir do seu recebimento, com ciência ao impugnante. 

8.5.3.9. As amostras solicitadas deverão estar identificadas com o número da licitação 
(Pregão 11/2019/PMPA), a descrição e o número do item a que se referem bem como 
conter os dados de identificação da licitante, os respectivos prospectos e manuais, se for o 
caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de 
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, 
código do produto e modelo. 

8.5.3.10. Os resultados das avaliações serão sempre divulgados por meio de mensagem 
no sistema. 

8.5.3.11. As amostras remetidas para análise ficarão disponíveis para retirada por parte do 
fornecedor que enviou (devidamente identificado), após a publicação do laudo no sistema 
eletrônico, pelo período de 30 (trinta) dias, junto ao Setor de Aquisições, Licitações e 
Contratos da PMPA, em dias úteis e no horário compreendido entre as 07:00hs às 11:45hs, 
após esse período as amostras serão descartadas pela Administração, sem direito a 
ressarcimento. 

8.6. Como condição para aceitação das propostas, deverão ser encaminhados via sistema, 
juntamente com a proposta e documentação de habilitação, conforme itens 5.1 e 5.2 deste edital, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, os seguintes documentos: 
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8.6.1. LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO expedida pelo órgão de Vigilância 
Sanitária de competência Estadual ou Municipal da sede da licitante, válida para o ano em 
exercício. Não serão aceitas Licenças de funcionamento com endereço diverso do endereço atual 
de funcionamento da empresa. 

8.6.1.1. Caso a Licença de Funcionamento esteja vencida, a proponente deverá 
apresentá-la acompanhada do PROTOCOLO DE REVALIDAÇÃO, sendo necessário que 
este tenha sido requerido até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao término da data da vigência 
da Licença de Funcionamento, conforme disposto no art. 22 do Decreto Nr 74.170/74. 

8.6.1.2. A exigência prevista no item acima é aplicável apenas às empresas licitantes 
legalmente abrangidas pelo art. 2º da Lei nº 6.360/1976 e que necessitam da “Licença de 
Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal” e somente para os itens da 
licitação cujo registro na ANVISA é obrigatório. As empresas licitantes legalmente 
dispensadas da “Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal” 
deverão comprovar tal condição mediante apresentação de documento probatório específico 
e idôneo a tal comprovação ou mediante declaração formal equivalente, firmada pela própria 
empresa licitante, e prestada sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto 
no art. 299 do Código Penal Brasileiro. 

8.6.2. Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, conforme NBR 14725-
4 e NR 20 de Segurança do Trabalho para os seguintes itens: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 41, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 77, 79, 80, 
81, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 11, 112, 
113, 114, 124, 125, 129, 132, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 154, 166, 174, 175, 176, 180, 
181, 187, 188, 189, 190, 202, 203, 204, 205, 206, 234, 235, 237, 238, 240, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 270, 272, 273, 
274 e 275. 

8.6.3. Registro do Produto fornecido pela ANVISA, para todos os itens do Termo de 
Referência (Este documento deverá possuir, de forma clara e objetiva, a indicação de qual item 
do Anexo 1 se refere. Esta indicação deverá ser feita no canto superior direito da página). 

8.6.3.1. Caso o registro do produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua 
revalidação sem que a mesma tenho sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante 
deverá apresentar o registro anterior vencido ou a publicação do registro antigo na Imprensa 
Oficial, acompanhada, em ambos os casos, do protocolo de revalidação, sendo necessário que 
este tenha sido requerido no máximo até o primeiro semestre do último ano do quinquênio de 
validade do registro, conforme disposto no art. 12, § 6º da Lei Nr 6.360/76, regulamentada 
pelo Decreto Nr 8.077, de 14 de agosto de 2013. 

8.6.3.2. Não é necessário a apresentação de registro, nos termos do item anterior, para os 
itens 7, 8, 35, 36, 42, 43, 82, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 131, 169, 
170, 173, 201, 207, 208, 211, 215, 221, 241, 251, 276, 277 e 281. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.8. 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. 
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8.8.1. 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. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

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. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.3. 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. 

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.4. Constatada a existência de sanção proibitiva de participação em licitação e de contratar 
com o poder público, aplicável a pessoa física ou jurídica, ocorrerá a sumária exclusão do 
licitante do certame, por ausência de condição legal de participação. 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 
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9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. 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. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. Habilitação Jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. 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; 

9.8.6. 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 
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Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.8.9. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, conferida pelo 
Ministério da Saúde (ANVISA), referente ao objeto a ser ofertado – Art. 2º do Decreto nº 
8.077/2013. 

9.8.9.1. A exigência prevista no item acima é aplicável apenas às empresas licitantes 
legalmente abrangidas pelo art. 2º da Lei nº 6.360/1976 e que necessitam de “Autorização de 
Funcionamento expedida pela ANVISA” e somente para os itens da licitação cujo registro na 
ANVISA é obrigatório. As empresas licitantes dispensadas da “Autorização de 
Funcionamento expedida pela ANVISA” deverão comprovar tal condição mediante 
apresentação de documento probatório específico e idôneo a tal comprovação ou mediante 
declaração formal equivalente, firmada pela própria empresa licitante, e prestada sob 
compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal 
Brasileiro. 

9.9. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. 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. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. 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 nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

9.9.5. 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 e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 

9.9.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
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parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

9.10. Qualificação Técnica: 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

9.10.2. Comprovante de Registro do Profissional Técnico responsável da empresa licitante 
junto ao Conselho Regional de Farmácia, conforme disposto no art. 53 da Lei Nr 6.360/76 e no 
art. 5º do Decreto Nr 8.077, de 14 de agosto de 2013, e desde que possuam formação compatível 
para assumir a responsabilidade técnica da empresa (para os participantes dos itens Nr 11, 12, 
13, 14, 15 e 16). 

9.10.3. Comprovante de Registro do Profissional Técnico responsável da empresa licitante 
junto ao Conselho Regional de Odontologia, conforme disposto no art. 53 da Lei Nr 6.360/76 e 
no art. 5º do Decreto Nr 8.077, de 14 de agosto de 2013, e desde que possuam formação 
compatível para assumir a responsabilidade técnica da empresa (para os participantes de todos 
os itens – exceto para os itens descritos no item acima e para os itens para os quais não é 
necessária a apresentação de registro na ANVISA, conforme descrito neste edital). 

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 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. 

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

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada 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. 

9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.14. 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. 

9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Em obediência aos princípios da economicidade, celeridade e eficiência administrativa, não 
será necessário o envio de proposta final escrita, datilografada ou digitada, pois todas as ocorrências 
do procedimento (propostas, lances e seus respectivos valores e horários de encaminhamento, 
encerramento da disputa, lance vencedor...) são registrados pelo sistema eletrônico e, 
posteriormente, reproduzidos na ata do procedimento licitatório. Além disso todos esses atos do 
procedimento licitatório, constantes dos arquivos e registros digitais, são válidos para todos os 
efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 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. 

11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar a ata para registro de preços ou o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
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43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

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.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias, 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.  

15.2. 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 
e devolvida no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. 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. 

15.4. 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. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços 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. 
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será emitida nota de 
empenho. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para aceitar a nota de empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
aceite da nota de empenho, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 
80 da mesma Lei. 

16.4.  No tocante ao prazo de vigência contratual, decorrente da ata de registro de preços, 
tratando-se de compra, a duração do ajuste (prazo de vigência) deverá atender a regra do art. 57, 
caput, da Lei nº 8.666/93, ou seja, estará limitada ao exercício financeiro em que requisitado o bem 
ao fornecedor registrado, observando-se que a formalização do ajuste deverá ocorrer dentro do prazo 
de validade da ata de registro de preços. 

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 
o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, 
III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 
antes da contratação. 

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 
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16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 
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21.3. 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. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

21.4.3. 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; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 

21.5. 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 a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público.  

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

21.11. 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. 

21.12. 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. 
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21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. 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. 

22.4. 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° 7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@pmpa.eb.mil.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Avenida João 
Pessoa, n° 651, Cidade Baixa - Porto Alegre, 6º Andar, Sala 609, Setor de Aquisições, Licitações e 
Contratos. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 
da impugnação. 

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

23.5. 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. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

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

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
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24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. 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.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF. 

24.4. 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. 

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

24.6. 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.  

24.7. 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. 

24.8. 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. 

24.9. 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. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Avenida 
João Pessoa, n° 651, Cidade Baixa - Porto Alegre, 6º Andar, Sala 609, Setor de Aquisições, 
Licitações e Contratos, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço 
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados 

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

ANEXO 1 - Termo de Referência; e 

ANEXO 2 - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

Porto Alegre-RS, 28 de novembro de 2019. 

_____________________________________ 
NATALY KRAUSE KURYLENKO – Cel 

 Diretora e Ordenadora de Despesas da Policlínica Militar de Porto Alegre 
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ANEXO 1 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

C M S  -  3ª R M 
POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE  

 

Termo de Referência Nº 11 / 2019 / PMPA  

 
Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO 
 

PREGÃO SRP Nº 11/2019 
  (Processo Administrativo n.° 64658.011140/2019-80) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste pregão é o Registro de Preços, com prazo de validade de 12 (doze) meses, 
para eventual aquisição de materiais de uso odontológico para os integrantes do GCALC (Grupo 
de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos) da 3ª Região Militar, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, de acordo com a 
requisições Nr 9/2019, de 16 de setembro de 2019 e Nr 10/2019, de 16 de setembro de 2019, ambas do 
Chefe da Odontologia da PMPA e manifestações de interesse em participar do registro de preços 
(mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços – IRP – publicada via Comprasnet) 
acompanhada dos documentos alusivos aos requisitos do art. 6º, caput e incisos I e II, do Decreto nº 
7.892/2013, para os órgãos participantes: Comando do Comando Miltar do Sul (Cmdo do CMS), 3º 
Batalhão de Suprimentos (3º BSup), 8º Batalhão Logístico (8º BLog), 3º Regimento de Cavalaria de 
Guarda (3º RCG), Comando da 3ª Região Militar (Cmdo da 3ª RM), 3º Batalhão de Polícia do Exército 
(3º BPE), Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), Colégio Militar de Porto Alegre 
(CMPA), 18º Batalhão de Infantaria Motorizado (18º BIMtz), 19º Batalhão de Infantaria Motorizado 
(19º BIMtz), 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (8º Esqd C Mec), Centro de Preparação de Oficiais 
da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA) e 3º Batalhão de Comunicações do Exército (3º BCom). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nr 
Item  

Especificação do objeto Apresentação  PMPA 
Cmdo 
CMS 

3º 
BSup 

8º 
BLog 

3º 
RCG 

Cmdo 
3ª 

RM 

3o 
PBE 

HMAPA CMPA 
18º 

BIMtz 
19º 

BIMtz 

8o 
Esqd 

C Mec 

CPOR/
PA 

3o 
BCom 

Qtde 
TOTAL 

1 

Ponteira ultrassom odontológico, material 
aço inoxidável, modelo ponta lisa 
c/refrigeração, aplicação raspagem/ remoção 
de tártaro, compatibilidade encaixe 
específico, características adicionais p/ 
região supragengival. (Similar a marca 
Multiparts ou de melhor qualidade). 

Unidade 100 10 3 - 5 - - - - - 10 - - - 128 

2 

Ponteira Ultrassom Odontológico, Material 
Aço Inoxidável, Modelo Ponta Lisa 
C/Refrigeração, Aplicação Raspagem/ 
Remoção De Tártaro, Compatibilidade 
Encaixe Específico, Características 
Adicionais P/ Região Supragengival. 
(Similar a marca Dabi ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 100 10 3 - 5 - - - 10 - 5 - - - 133 

3 

Ponta de reposição compatível com 
ultrassom da marca Schuster. Para uso em 
equipamento desta marca já existente na 
unidade. Modelos T1,T2,T3. Unidade. 
(Similar a marca Schuster ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 100 5 3 - 5 21 10 20 - 10 10 - - 10 194 

4 

Agulha gengival longa, esterilizada, com 
cânula de comprimento de 38,1mm, calibre 
27 G, que possua bisel triplo e seja 
siliconizada; deve possuir gravação de 
MARCA, TAMANHO, LOTE e 
VALIDADE nas tampas de plástico e tenha 
prazo de validade superior a 4 anos; 
Apresentação: caixa com 100 unidades. 
(Similar a marca unoject ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
com 100 
unidades 

100 5 1 - 5 1 5 2 - 10 10 1 10 - 150 

5 

Agulha gengival 30G curta 25mm. Padrão 
Internacional de comprimento de cânulas. 
Siliconizadas e esterilizadas. Bisel 
trifacetado. Aço Inoxidável. (Similar a marca 
Dencoject ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 100 
unidades 

100 5 2 10 5 6 5 6 2 10 15 - - 3 169 

6 

Sugador de saliva descartável confeccionado 
com PVC virgem e atóxico, pontas fundidas 
quimicamente aos tubos evitando acidentes, 
desenho anatômico, sem memória elástica. 
Tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com 
fio galvanizado evitando oxidação. (Similar a 
marca SSPlus ou de melhor qualidade). 

Pacote com 
40 unidades 
coloridas. 

1000 30 20 20 10 25 100 30 12 40 100 1 20 10 1418 



(Fl 23 do Edital de Pregão Nr 11/2019/PMPA, de 28 de novembro de 2019) 
 

7 

Acessórios – uso odontológico tipo jacaré, 
prendedor de guardanapos, de corrente, 
material aço inoxidável, material aço 
inoxidável, tipo uso reutilizável. (Similar a 
marca Iodontosul ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 30 2 10 5 3 5 2 - 5 3 2 5 5 127 

8 

Escova dental, material cerdas nylon, 
material cabo plástico, tipo cabo anatômico, 
tipo cabeça pequena, modelo macio. (Similar 
a marca Ultra ou de melhor qualidade). 

Unidade 500 40 500 100 50 200 100 - - 50 150 10 150 300 2150 

9 

Gel anti-bacteriano não abrasivo, com 2% de 
clorexidina, Digluconato de Clorexidina. 
(Similar a marca Maquira ou de melhor 
qualidade). 

Seringa 3g 40 20 2 5 5 7 - 8 - 5 2 - - 5 99 

10 
Verniz de flúor com alta concentração de 
flúor (22600ppm) (NaF5%). (Similar a 
marca Biodinâmica ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 20 1 - - 1 - 2 1 2 2 - - 2 41 

11 

Anestésico articaina a 4%, c/epinefrina 
1:100.000, livre de metilparabeno,anestésico 
injetável local , contendo 40 mg/ml de 
cloridrato de Articaína e 10 mcg/ml de 
Epinefrina, também conhecida por 
adrenalina. Excipientes: metabissulfito de 
sódio, cloreto de sódio e água para injeção. 
Envasado em tubete de cristal c/ 1,8 ml e 
embolo siliconizado. (Similar a marca 
Articaine ou de melhor qualidade). 

Caixa com 50 
tubetes de 1,8 
ml, sendo 5 

blisters 
lacrados com 

10 tubetes 
cada. 

150 50 1 10 2 9 5 10 - 30 80 3 10 2 362 

12 

Anestésico lidocaína a 2%, c/ epinefrina, 
1:100.000, livre de metilparabeno, anestésico 
injetável local, contém 20 mg/ml de 
cloridrato de Lidocaína, 10 mcg/ml de 
Epinefrina também conhecida por 
adrenalina. (Similar a marca Alphacaine ou 
de melhor qualidade). 

5 blisters 
lacrados com 
10 tubetes. 

Caixa com 50 
tubetes. 

50 20 2 12 - 9 - 3 2 20 10 2 10 2 142 

13 

Anestésico mepivacaina a 3%, sem vaso 
constritor, anestésico injetável local, 
contendo 30mg/ml de cloridrato de 
mepivacaína, Excipientes 1,0 ml (cloreto de 
sódio e água para injeção) livre de metil 
parabeno. Apresentação: 5 blisters lacrados 
com 10 tubetes. (Similar a marca Mepisv ou 
superior). 

5 blisters 
lacrados com 
10 tubetes. 

Caixa com 50 
tubetes 

50 20 1 10 - 5 - 2 1 10 8 - - 2 109 
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14 

Anestésico mepivacaina a 2 %, c/ 
vasoconstritor 1:100.000, isento de 
metilparabeno, anestésico injetável local 
contendo 20 mg/ml de cloridrato de 
Mepivacaína, 10 mcg/ml de Epinefrina , 
também conhecida por adrenalina, veículo 
estéril com cloreto se sódio, metabissulfito de 
potássio, EDTA dissódico e água para 
injeção. (Similar a marca Mepiadre ou de 
melhor qualidade). 

5 blisters 
lacrados com 
10 tubetes. 

Caixa com 50 
tubetes 

150 20 2 50 2 4 5 10 2 30 15 3 - 2 295 

15 

Anestésico Local Injetável Cloridrato de 
Prilocaína 3%. Composição: cloridrato de 
prilocaína 30 mg, felipressina 0,03 UI/ml, 
veículo estéril com cloreto de sódio, 
metilparabeno e água para injetáveis. 
Envasado em tubete de cristal c/ 1,8 ml e 
embolo siliconizado. (Similar a marca 
Prilonest ou de melhor qualidade). 

Caixa com 50 
tubetes de 1,8 
ml, sendo 5 

blisters 
lacrados com 

10 tubetes 
cada. 

10 20 1 - - 6 - - - 3 2 - - 2 44 

16 

Anestésico tópico para aplicação oral ou na 
mucosa, Gel com 20% de Benzocaína. 
Composição: Benzocaína 0,2 g, Excipientes 
1 g, sabores menta, tutti-frutti , pina colada. 
Com registro no Ministério da Saúde. 
(Similar a marca Benzotop ou superior). 

Pote 12 g 60 20 2 10 1 5 5 5 2 20 7 1 5 2 145 

17 

Sistema clareador, composição perborato de 
sódio, composição adicional associado ao 
peróxido de hidrogênio a 20%, forma física 
pó + líquido, apresentação* conjunto 
completo. Marca: perborato. (Similar a 
marca FGM ou de melhor qualidade). 

Kit contendo 
um frasco 

com 10g de 
pó (Perborato 

de Sódio), 
outro com 8g 

de líquido 
(Peróxido de 
Hidrogênio a 
20%), uma 

colher 
dosadora para 

o pó. 

10 20 - - - 4 - - 1 - - - - - 35 

18 

Gel clareador à base de peróxido de 
carbamida para uso caseiro sob supervisão do 
dentista; concentrações de 10%, 16% e 22%. 
(Similar a marca FGM ou de melhor 
qualidade). 

1 seringa de 
3g de gel 

2000 20 - - - 43 - - - - - - 100 - 2163 

19 

Broca em cerâmica de zircônia multilâmina 
para remoção de resina ortodôntica 
remanescente após a retirada do aparelho. 
Ponta ativa multilaminada com extremidade  
arredondada Diâmetro da ponta ativa: 
Ø3mm, Comprimento: 23mm. (Similar a 
marca Morelli ref. 75.03.001 ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
com 5 

unidades 
30 20 10 - 5 7 10 - - 50 3 - - 2 137 
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Broca de alta rotação, diamantada, FG, 
Esférica (1011, 1012, 1013,1014, 1015, 
1019, 1026, 3018, HL, 1012HL, 1016HL, 
3017 HL, 3018HL ), Cônica Invertida (1032, 
1033, 1034, 1035), cônica dupla (1045, 1046, 
1047), cônica topo plano(1065, 3069, 
3070,2068), Cilíndrica Topo Plano( 1090, 
1092, 1093, 3101, 3101F), Cônica Topo em 
Chama ( 1190F, 1190FF, 2200, 2112, 3193, 
3195, 3195F, 3195FF, 2191) , Cilíndrica 
Topo Arredondado(2143, 2133, 2133F, 
3139, 3139F), Cônica Topo Inativo (3083), 
chama (3118, 3118F, 3168, 3168F, 3168FF), 
Cilíndrica Topo Ogival (3216, 3216FF, 
4219, 4219F, 2215, 2215F, 3217), Cilíndrica 
Topo Cônico (4124) Ponta Diamantada com 
partículas abrasivas de diamante puro, 
fabricadas de ponta a ponta . Esterilizada com 
raios gama, Certificado de garantia de 5 anos. 
(Similar a marca Kg ou de melhor qualidade) 

blister com 1 
unidade. 

1000 10 50 100 - 55 100 150 20 50 150 - 20 10 1715 

21 

Ácido Fosfórico 37%, gel azul para maior 
contraste e de viscosidade adequada, que 
permita controle da aplicação. Ácido 
ortofosfórico; água; espessante e pigmentos 
(utilizado para condicionamento da 
superfície dental). Suporta temperaturas até 
28ºC. (Similar a marca Fusion-Duralink 
ácido Fosfórico - Angelus ou de melhor 
qualidade).  

Embalagem 
com 03 

seringas com 
3g cada. 

170 20 10 50 10 22 10 10 12 30 20 1 10 4 379 

22 

Ácido Fluorídrico a 10%, gel, para 
condicionamento ácido de restaurações de 
porcelanas e resinas indiretas. Com registro 
na ANVISA. (Similar a marca Angelus ou de 
melhor qualidade). 

Seringa de 
2,5ml  

30 20 - 30 - 1 - 3 - 2 - - 2 - 88 

23 

Adesivo dental fotopolimerizável, composto 
por BisGMA, HEMA, dimetacrilatos, etanol, 
água, um copolímero funcional de 
metacrilato de ácidos poliacrílico e 
polialcenóico. Possui também nanopartículas 
de sílica esféricas com diâmetro de 5 
nanômetros. A apresentação em frasco de 
doses múltiplas possui uma tampa com um 
desenho denominado “flip & top”. (Similar a 
marca Adper Single Bond 2 da 3M ESPE ou 
de melhor qualidade). 

Frasco c/ 6gr 100 30 5 10 10 4 - 4 - 20 10 1 5 2 201 
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Adesivo dental fotopolimerizável com 
silano, monocomponente, autocondicionante 
em esmalte e/ou dentina, composto por 
copolímero do ácido polialcenóico 
modificado por metacrilato. Apresenta alta 
resistência de união ao esmalte, à zircônia, 
alumina e metais. Possui Silano que permite 
a união química à superfícies cerâmicas. 
(Similar a marca Silano da Dentsply ou de 
melhor qualidade). 

1 Frasco de 
Silano Primer 
5ml, 1 Frasco 

de Silano 
Ativador 5ml   

30 20 - 5 - 3 - - - 5 - 1 2 - 66 

25 

Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco 
para capeamento pulpar e forramento 
protetor de fácil manipulação, com coloração 
semelhante a dentina., base: Ester Glicol 
Salicilato, Fosfato de cálcio, Tungstato de 
cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. 
Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, 
Hidróxido de Cálcio, Óxido de zinco, 
Dióxido de Titânio, Estearato de zinco e 
corantes minerais. (Similar a marca 3M ou de 
melhor qualidade). 

Kit Tubo 
pasta base 
13g, tubo 

pasta 
catalisadora 

11g e 1 bloco 
de mistura. 

40 20 1 5 1 2 2 4 1 10 10 - 3 2 101 

26 

Restaurador Universal fotopolimerizável de 
nanopartículas para restaurações diretas e 
indiretas em dentes anteriores e ( Classes I, 
II, III, IV e V Composta por nanoglomerados 
compostos com 100% de nanoparticulas. 
Pode ser utilizada para restaurações Classe I, 
II, III, IV e V. Disponíveis em 33 cores e 4 
opacidades: (A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, 
C4D, WD), (A1B, A2B, A3b, A3,5B, A4B, 
A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, 
C3B, WB), (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, 
WE), (Clear, Blue Gray, Amber) XWB, 
XWE.  (Similar a marca FILTEK Z350 XT 
ou de melhor qualidade). 

Tubo seringa 
de 4 g. 

50 20 10 - - 25 30 15 1 30 15 - 30 5 231 

27 

Restaurador fluido fotopolimerizável para 
restaurações diretas de preparos pouco 
invasivos (pequenas Classes I, III, e V); 
preparos com air abrasion e em túnel, 
base/forramento sob restaurações em dentes 
posteriores. Composição: BIS-GMA, 
TEGDMA, Sílica (68% em peso ou 47% em 
volume), polímero dimetacrilato e 
canforoquinona. O tamanho médio das 
partículas de 1,5 μm. Cores A2, A3, B2. 
(Similar a marca 3M ou de melhor 
qualidade).. 

Tubo seringa 
de 2 g 

100 20 5 5 3 8 10 5 - 10 10 - 10 2 188 
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Restaurador fotopolimerizável micro-híbrido 
de baixa tensão de contração de 
polimerização (cores A1, A2 e A3). Seringa 
2g + 10 pontas aplicadoras. (Similar a marca 
3M ou de melhor qualidade). 

Seringa 2g + 
10 pontas 

aplicadoras 
30 10 5 - - 11 10 - - 10 3 - 20 2 101 

29 

Matriz em aço inoxidável, para pré-molar e 
molar para restaurações Classe II pré-
contornada um sistema de fixação de 
alumínio incorporado que permite a 
regulagem da matriz ao tamanho do dente, 
fixando-a firmemente e dispensando o uso do 
porta-matriz. Caixa com 20 unidades. 
(Similar a marca TDV ou de melhor 
qualidade). 

Caixa com 20 
unidades 

150 10 5 30 2 6 - - - 100 20 - 2 1 326 

30 

Matriz odontológica, material poliéster, tipo 
pré-cortada, formato fita, apresentação 
envelope 50 folhas de 10cm, largura 10 mm, 
tipo uso descartável. (Similar a marca Preven 
ou de melhor qualidade). 

Envelope com 
50 tiras 

150 10 5 30 - 6 - - - 100 20 - 10 2 333 

31 

Matriz seccional com 0.03mm de espessura 
para pré-molares e molares com anéis 
adaptáveis. Possuem contorno abaulado com 
anéis para afastamento dos dentes, recuo 
oclusal e garras convergentes. (Similar a 
marca Unimatrix -TDV ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 2 
anéis, 25 

matrizes pré-
molar e 25 
matrizes 
molar. 

50 10 5 20 5 4 10 - - 20 7 - 3 1 135 

32 

Matriz seccional (refil) com 0.03mm de 
espessura para pré-molares e molares com 
anéis adaptáveis. Possuem contorno 
abaulado com anéis para afastamento dos 
dentes, recuo oclusal e garras convergentes. 
(Similar a marca TDV ou de melhor 
qualidade). 

Refil com 50 
unidades. 

50 10 2 10 - 3 - - - 20 5 - 2 1 103 

33 

Matriz transparente (poliéster), para uso em 
restaurações, para pré-molar e para molar  
molar, pré-contornadas, possuem um sistema 
de fixação incorporado que permite a 
regulagem da matriz ao tamanho do dente, 
fixando-a firmemente e dispensando o uso do 
porta-matriz, com sistema de ativação 
bidigital. (Similar a marca -TDV ou de 
melhor qualidade). 

Caixa c/ 20 50 10 5 40 5 7 - - - 10 5 - - 2 134 
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Matriz metálica em fita. Matriz em 
restauração classe II e para proteção dos 
dentes adjacentes durante os procedimentos 
de preparo, condicionamento ácido e 
aplicação do adesivo. Fabricada em aço 
inoxidável maleável. (Similar a marca TDV 
ou de melhor qualidade). 

Bobina c/ 5 
metros c/ 

espessura de 5 
mm ou 7 mm 

de largura. 

50 10 10 20 - 2 - - 5 10 15 - 10 3 135 

35 

Coroas de acetato em cloreto de polivinila, 
matriz para restauração de dentes decíduos 
posteriores e permanentes (anteriores e 
posteriores). Kits. em 3 diferentes tamanhos. 
(Similar a marca-TDV ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 64 
unidades 

50 10 5 - - - - - - 5 - - - - 70 

36 

Coroas de acetato em cloreto de polivinila, 
kit de matrizes para restauração de dentes 
decíduos anteriores. (Similar a marca-TDV 
ou de melhor qualidade). 

Kit com 54 
unidades 

50 10 2 - - - - - - - - - - - 62 

37 

Discos espirais emborrachados para 
acabamento e polimento. 06 unidades para 
acabamento (bege) ou 06 unidades para 
polimento (branco). (Similar a marca TDV 
ou de melhor qualidade). 

Kit com 12 
unidades 06 

unidades para 
acabamento 
(bege) e 06 

unidades para 
polimento 
(branco). 

30 10 2 10 - 4 5 8 - 15 10 1 4 - 99 

38 

Disco de lixa para acabamento e polimento 
(reposição) de restaurações em resina 
composta em superfícies livres com centro 
metálico para encaixe. Na série laranja, 
utilizado em locais de difícil acesso, no 
acabamento e polimento dos espaços entre as 
restaurações. Composição: abrasivo à base 
de óxido de alumínio e costado de 
poliuretano. Na série laranja: filme de 
poliéster coberto com abrasivo de óxido de 
alumínio e centro metálico. Pacote com 30 
unidades de discos de 1/2 polegada de 
diâmetro, nas granulações: grossa, média, 
fina e superfina. (Similar a marca 3M ou de 
melhor qualidade). 

Pacote com 
30 unidades 
de discos de 
1/2 polegada 
de diâmetro, 

nas 
granulações: 

grossa, média, 
fina e 

superfina. 

50 10 10 10 - 11 10 5 - 30 10 1 4 2 153 
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Disco de lixa para acabamento e polimento 
(kit) de restaurações em resina composta em 
superfícies livres com centro metálico para 
encaixe. Na série laranja, utilizado em locais 
de difícil acesso, no acabamento e polimento 
dos espaços entre as restaurações. 
Composição: abrasivo à base de óxido de 
alumínio e costado de poliuretano. Na série 
laranja: filme de poliéster coberto com 
abrasivo de óxido de alumínio e centro 
metálico. Kit com 120 unidades sortidas + 
Mandril. Tamanho 1/2. Série Laranja. 
(Similar a marca 3M ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 120 
unidades 
sortidas + 
Mandril. 

Tamanho 1/2. 
Série Laranja. 

60 11 10 10 - 4 5 - 1 30 5 - 4 2 142 

40 

Escova odontológica, material pêlo de cabra, 
tipo uso manual, aplicação polimento de 
resinas. (Similar a marca Dhpro ou de melhor 
qualidade).  

Unidade 200 10 10 20 5 6 10 - - 100 20 3 5 - 389 

41 

Pasta abrasiva, tamanho grão 10 a 20 micron, 
aplicação polimento resina composta, 
características adicionais acabamento 
espelhado e concentração 100 média. 
(Similar a marca Allplan ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
contendo 1 
seringa com 

4g 

20 10 2 5 5 6 5 5 12 10 5 - 5 2 92 

42 

Óculos de proteção individual, material 
armação:policarbonato, material 
lente:policarbonato, tipo 
lente:antiembassante e antichama, modelo 
lentes:acopláveis ao rosto, características 
adicionais: com cordão elástico para fixação 
na cabeça. 

Unidade 100 10 5 5 5 3 5 - 2 5 2 - 2 5 149 

43 

Óculos de proteção individual, material 
armação:policarbonato, material 
lente:policarbonato, tipo lente:anti-
embaçante, infradura, extra anti-risco, 
modelo lentes: sobreposição (p/ser usado 
sobre óculos graduados) 

Unidade 50 10 1 50 5 52 - - 2 5 - - 2 - 177 

44 

Papel articular que evidencia forças de 
mastigação por meio de colorações de 
tonalidades diferentes na dependência da 
pressão de mastigação. Espessura de 200μ 
com coloração progressiva. A pressão leve de 
mastigação se mostra clara e a pressão forte 
se mostra escura. (Similar a marca Bausch ou 
de melhor qualidade). 

Estojo 
plástico Cor 
Vermelho 
com 300 
folhas. 

10 10 2 2 20 4 - - - 2 5 2 5 8 70 
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Papel articular dupla face com duas cores: 
vermelho e azul, papel 100% vegetal, 
Espessura de 100 micra. (Similar a marca 
Maquira ou de melhor qualidade).  

Embalagem 
com 12 

unidades 
200 10 5 10 - 3 5 3 - 20 15 - 20 2 293 

46 

Restaurador provisório fotopolimerizável. 
estético, compatível com materiais resinosos, 
dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de 
silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que 
após ativação por luz visível (aparelho 
fotopolimerizador), endurece adquirindo 
uma consistência borrachóide. Apresenta 
flúor na composição, promovendo ação 
profilática contra a cárie. (Fluoreto de sódio 
= 0,52% íons flúor). Fácil remoção, não 
contém eugenol.,o tempo recomendado de 
permanência do produto no paciente como 
restaurador provisório é de até 30 dias. 
Validade: 3 anos após a data de fabricação. 
(Similar a Marca Bioplic ou de melhor 
qualidade).  

Unidade 40 10 10 10 2 3 10 5 - 20 3 2 10 2 127 

47 

Cimento Ionômero de vidro restaurador e 
Forrador quimicamente ativado. 
Apresentação: Kit contendo 1 frasco de vidro 
com tampa plástica com 10 g de pó 
(composição: Silicato de Estrôncio e 
Alumínio, Ácido Poliacrílico Desidratado e 
óxido de ferro), 1 frasco plástico com tampa 
plástica com 08ml de líquido (composição do 
líquido: Ácido Poliacrílico, Ácido Tartárico e 
água destilada), 01 frasco com 10 ml de 
condicionador (composição do 
condicionador: ácido poliacrílico, glicerina, 
Aerosil200, Azul de etileno Cl52015 e água 
deionizada), 1 colher medidora de plástico 
branco e 1 bloco para espatulação. (Similar a 
marca 3M ou de melhor qualidade). 

Kit 40 10 5 10 - 3 3 5 - - 5 - 5 2 88 

48 

Broca Zecrya longa, de 28 mm. E0151 para 
alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada 
em carboneto de tungstênio (K20) e a parte 
inativa, fabricada em aço inoxidável DIN 
1.4197, contendo 13% de cromo. Sua ponta 
apresenta 0,8 mm. (Similar a marca  
MEDINAS ou de melhor qualidade). 

Unidade 150 10 5 10 - 6 2 50 - 20 15 5 3 - 276 
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Conjunto Cirúrgico, esterilizado a óxido de 
etileno. Todo material de polipropileno. kit 
contendo 02 Aventais de manga longa; 02 
Toalhas; 01 Campo de mesa 0,90 x 0,70 m; 
01 campo de paciente 2,00 x 0,90 m; 01 
campo simples 0,50 x 0,45 m ; 03 Protetores 
de mangueira; 02 protetores para haste do 
refletor; 02 Toucas; 02 Máscaras. (Similar a 
marca Best Fabril ou de melhor qualidade). 

Kit contendo 
02 Aventais 
de manga 
longa; 02 

Toalhas; 01 
Campo de 

mesa 0,90 x 
0,70 m; 01 
campo de 

paciente 2,00 
x 0,90 m; 01 

campo 
simples 0,50 x 

0,45 m ; 03 
Protetores de 

mangueira; 02 
protetores 

para haste do 
refletor; 02 
Toucas; 02 
Máscaras. 

1000 10 10 100 - 70 - 200 - 100 - - - - 1490 

50 
Porta agulha com ponta de Wídea – tamanho 
14 cm – pequena. (Similar a marca Quinelato 
ou de melhor qualidade).  

Unidade 20 10 2 10 - 15 5 - - 10 - 3 3 5 83 

51 

Pasta de Hidróxido de cálcio com PMCC. 
Pasta homogênea, levemente amarelada, 
alcalina, hidrosolúvel, com odor de 
paramonoclorofenol canforado, Kit contendo 
dois tubetes de plástico com 2,7 g 
cada(composição: hidróxido de cálcio 48,32 
%, Paramonoclorofenol 0,72 %, Cânfora 
2,16 %, Excipientes: óxido de zinco, 
colofônia e PEG 400) e 2 tubetes plásticos 
com 2,2 g de glicerina (100,00g %). (Similar 
a marca Calen PMCC ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 2 5 - 2 - 4 1 - - - - - 34 

52 

Tricresolformalina Material para 
Desinfecção de Canal Radicular O produto é 
um antisséptico, desinfetante para canais 
radiculares, que alia as propriedades do 
Formaldeído com orto-Cresol. (Similar a 
marca Biodinâmica ou de melhor qualidade). 

Frasco 
contendo 10 

ml. 
30 10 2 5 2 2 2 3 - 15 - - 2 2 75 
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Cimento selador de canais radiculares, pasta-
pasta, à base de Resina Epóxica, contendo 
Tungstato de Cálcio, Óxido de Zircônio, 
Óxido de Ferro, Amina Adamantada, N,N”, 
TCD e Óleo de Silicone. Apresentação 
comercial em embalagem de caixa de papel 
cartão inviolável contendo 01 (um) tubo de 
Pasta A (4ml), 01 (um) tubo de Pasta B (4ml) 
e 01 (um) bloco de mistura. (Similar ao 
cimento AH Plus ou de melhor qualidade). 

Kit com 01 
(um) tubo de 

Pasta A (4ml), 
01 (um) tubo 
de Pasta B 
(4ml) e 01 

(um) bloco de 
mistura. 

10 10 1 5 - 1 - 5 - - - - - - 32 

54 

Compactador NiTi de guta percha, tipo Mc 
spadden em NiTi, números: 35, 40, 45, 50, 
55, 60. Comprimento 23mm Compactador 
termomecânico em aço inoxidável, com 
lâmina ativa em formato de cones invertidos 
superpostos. (Similar a marca Maillefer ou de 
melhor qualidade). 

Blister com 4 
unidades. 

30 10 - 5 - 4 - 2 - - - - - - 51 

55 

Cones de guta-percha acessórios para 
obturações dos condutos radiculares, por 
meio de técnicas de condensação lateral e/ou 
vertical, à base de guta-percha, óxido de 
zinco e corante orgânico com 28mm de 
comprimento. Nos modelos XF, FF. MF, F, 
FM e M, e caixas sortidas dos modelos MF, 
F e FM. (Similar a marca Maillefer ou de 
melhor qualidade). 

Caixa com 
120 unidades. 

50 10 2 10 - 1 - 10 - - - - - - 83 

56 

Cones de guta-percha para obturação de 
canais radiculares preparados pelo sistema 
protaper. Conicidade 0,6; tipos F1, F2 e F3, 
com 28mm de comprimento. 

Caixa com 60 
unidades. 

50 10 - 10 - 1 - 15 - - - - - - 86 

57 

Cones de guta-percha rolados a mão com 
placas de alta precisão. Os cones obedecem a 
temperatura necessária, atingindo seus 
modelos e pontas microtipped's nos formatos 
cônicos e seguindo um rígido controle de 
qualidade. O material é 100¨% natural: é 
extraído da Floresta Amazônica e preparado 
para se transformar em um dos melhores 
cones do mercado. Microtipped: MF, F, MX, 
M, FM(EL) de 28mm e 34mm. (Similar a 
marca similar a Odous De Deus ou de melhor 
qualidade). 

Caixa com 
100 

50 10 2 10 - 1 - 8 - - - - - - 81 
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Cones de guta-percha calibrados para 
obturação de canais radiculares à base de 
gutapercha, óxido de zinco e corante 
orgânico com conicidade .02, com 28mm de 
comprimento e conicidades padronizadas. 
Prazo de validade de 4 anos. Apresentação 
comercial em caixas sortidas nos calibres 
números 15-40 e/ou em caixas individuais 
nos calibres números 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 70 e 80, com 120 (cento e vinte) 
pontas em média. (Similar a marca Maillefer 
ou de melhor qualidade). 

Caixa com 
120 

30 10 2 5 - 1 - 6 - - - - - - 54 

59 

Cone de guta-percha principal para obturação 
de canais radiculares, com 28mm de 
comprimento e conicidades padronizadas, a 
base de guta percha, óxido de zinco e corante 
orgânico, prazo de validade de 4 anos. Com 
registro no ministério da saúde. Numeração: 
2ª série (45-80). (Similar a marca Maillefer 
ou de melhor qualidade). 

Caixa com 
120 

30 10 2 5 - 1 - 4 - - - - - - 52 

60 

Cones de guta-percha acessórios rolados a 
mão com placas de alta precisão.Os cones 
obedecem a temperatura necessária, 
atingindo seus modelos e pontas 
microtipped's nos formatos cônicos e 
seguindo um rígido controle de qualidade. O 
material é 100¨% natural: é extraído da 
Floresta Amazônica e preparado para se 
transformar em um dos melhores cones do 
mercado, nos modelos RS, R7 e R8. (Similar 
a marca similar a odous De Deus ou de 
melhor qualidade) 

Caixa com 
120 

50 10 2 5 - 1 - 5 20 - - - - - 93 

61 

Espelho bucal nº 5 plano, anti embaçante, 
confeccionado em aço inox, adaptável em 
cabos de modelo universal com boa 
visibilidade em primeiro plano, imagem 
frontal de precisão, resistente a esterilizarão 
sem perder o poder de reflexão ou embaçar. 
(Similar a marca Duflex ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 20 20 - 30 20 20 - 40 - 5 10 10 195 

62 

Espaçador bi-digital, cônico de ponta romba, 
fabricado em liga de níquel titânio com 
proporção de 56% de níquel para 44% de 
titânio, A-D de 25mm. Registro no ministério 
da saúde. (Similar a marca Maillefer ou de 
melhor qualidade). 

Caixa com 4 
unidades 

10 10 5 10 - 1 - 5 - - - - - - 41 
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Grampo para dique de borracha em aço inox 
de maior resistência e memória elástica, 
têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou 
quebra, suave acabamento semiacetinado, 
atenua a luz dos fotopolimerizadores, 
reduzindo a fadiga ocular, tipo KSK. 
Números: 200,201, 205, W8A, 26,00,14A, 
14, 206, 209, 210, 211, 212. (Similar a marca 
Nova DFL ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 10 10 - 2 - 8 - - - - 5 - 55 

64 

Pinça odontológica, material: açoo 
inoxidavel, tipo: porta grampo, tipo ponta: 
curvo com sulco, características adicionais: 
com trava, aplicação: isolamento absoluto 
restaurações odontológicas. (Similar a marca 
Hu-Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 5 10 - 20 - 6 - 15 - 5 3 10 94 

65 
Pinça perfuradora. (Similar a marca Morelli 
ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 5 5 - 3 - 6 - - - - 3 - 42 

66 
Arco de ostby, adulto, autoclavável. (Similar 
a marca Indusbello ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 5 5 - 3 - 6 - 10 1 - 3 - 53 

67 
Cânula de aspiração. Conjunto c/ 1 cânula e 
3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 
1,5mm e 1,0mm. 

Conjunto 20 10 2 5 2 2 - 6 - 5 1 1 1 3 58 

68 

Limas rotatórias, em NiTi, utilizadas em 
motor para endodontia. Apresenta diâmetro 
único de #25.06, #30.05. para instrumentação 
com lima única. Série de 21mm e 25mm. 
Com microtubos autoclaváveis e 1 lima. 
(Similar a marca Easy Logic ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
Caixa com 4 

unidades. 
50 10 - 10 - - - 40 - - - - - - 110 

69 

Limas rotatórias, em NiTi, utilizadas em 
motor para endodontia. Apresentam seção 
transversal variada para instrumentação 
segmentada dos canais radiculares através de 
uma sequência multitaper. Série de 1 a 4 de 
21mm e 25mm. (Similar a marca Easy 
Prodesign S ou de melhor qualidade). 

Microtubos 
autoclaváveis 

e kit de 4 
limas. 

50 10 - 10 - - - 30 - - - - - - 100 
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Lima rotatória fabricada em liga NiTi Gold. 
Processo de tratamento térmico, resistente à 
fadiga cíclica, movimento reciprocante. 
Secção transversal em paralelogramo. 
Conicidades variadas. Tamanhos variados: - 
Small: 20.07 (amarelo) - Primary: 25.07 
(vermelho) - Medium: 35.06 (verde) - Large: 
45.05 (branco). Blister estéril, pronto. 

Blister estéril 
com 3 limas. 

100 10 - 20 - - - 80 2 - - - - - 212 

71 

Spray de gás refrigerante para determinação 
de vitalidade pulpar. Composição: base de 
tetrafluoroetano, inodoro, atóxico, sem CFC. 
(Similar a marca CS68 ou de melhor 
qualidade). 

Frasco de 200 
ml. 

60 10 5 5 1 4 2 4 - 5 1 1 3 2 103 

72 

Agulha de irrigação Endo-Eze, ponta com 
fenda lateral na extremidade para irrigação de 
canais amplos e/ou com formação radicular 
incompleta; evita sobreirrigação em caso de 
travamento nas paredes do canal; ponta 
antiobturadora exclusiva com fenda lateral 
que permite a irrigação sem o risco de 
obstrução do canal; diâmetro de 27 gauges.  
Agulha Endo-Eze, agulha fina, metálica e 
arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm) com 
extremidade anti-obturação única; a ponta 
apresenta ventilação de um dos lados para 
irrigação lateral, evitando o perigo da 
extrusão de fluidos através do ápice, 
comprimento da agulha 25 mm. (Similar a 
marca Endo-Eze Tips - Ultradent ou de 
melhor qualidade). 

Embalagem 
com 20 

unidades 
500 10 10 100 - 1 - 200 - 2 - - - - 823 

73 

Broca Endo Z tronco-cônica Helical para alta 
rotação Número 152. Comprimento de 
21mm, com parte ativa fabricada em 
Carboneto de tungstênio (K20) e a parte 
inativa fabricada em Aço Inoxidável DIN 
1.4197 com 13% de cromo, na cor dourada 
com 0,9 mm de diâmetro. (Similar a marca 
Maillefer ou de melhor qualidade). 

Blister com 1 
unidade 

50 10 5 15 5 5 80 10 - 20 - - - 5 205 
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Broca Gates-Glidden para endo, fabricada 
em Aço Inoxidável DIN 1.4197 com 13% de 
Cromo nos números de 1 à 6 (diâmetro 
0,50mm; 0,70mm; 0,90mm; 1,10mm; 
1,30mm; 1,50mm respectivamente), nos 
comprimentos de 28mm com uma haste de 
15mm e de 32mm com uma haste de 19mm. 
O cabo apresenta pequenos en hes, indicando 
a numeração da broca e ponta ausente de 
capacidade de corte. (Similar a marca 
Maillefer ou de melhor qualidade). 

Unidade 60 10 5 5 - 3 5 10 - - - - - - 98 

75 

Broca Largo, fabricada em Aço inoxidável 
DIN 1.4197 com 13% de Cromo nos números 
de 1 à 4, com diâmetros de 0,70 mm; 0,90 
mm; 1,10 mm; 1,30 mm respectivamente e 
nos comprimentos de 28 mm, com haste de 
15 mm, e de 32 mm, com uma haste de 19 
mm, e cabo em pequenos entalhes, indicando 
a numeração da broca com ponta inativa. 
(Similar a marca Maillefer ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 60 10 5 5 - 1 5 10 - - - - 1 - 97 

76 

Cabo para espelho bucal número 25, com 
encaixe cônico com 23 gramas, tubular, com 
diâmetro de 9,4 mm e comprimento de 121 
mm, contendo 18% de cromo (C r) e 0,08% 
de carbono (C ), em aço inox, autoclavável. 
(Similar a marca Duflex ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 20 10 10 20 10 - - 40 - - 10 10 150 

77 

Cimento Reparador MTA. Tratamento de 
perfurações do canal radicular ou furca. 
Selamento de reabsorções internas e internas 
comunicantes. Retrobturação em cirurgias 
parendodônticas. Ação antibacteriana. Não 
sofre degradação. Induz a neoformação de 
cemento perirradicular. Alta alcalinidade: 
inóspito para o crescimento bacteriano. 
Baixa solubilidade: pode ser utilizado 
diretamente sobre a polpa e tecidos 
periapicais. Biocompatibilidade tecidual: 
pode ser utilizado diretamente sobre os 
tecidos vivos. Boa resistência à compressão: 
44,2 Mpa. Pode ser utilizado como material 
de base. Alta radiopacidade: permite contro 
radiográfico posterior. (Similar a marca 
Angelus ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 0,28g (2 
aplicações). 

10 10 2 2 - - - 3 - - - - - - 27 
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Aplicador odontológico, tipo uso:tipo 
pistola, aplicação:dispensador e misturador 
universal, material:plástico, características 
adicionais:para silicone de adição, 
componentes: 2 êmbolos 

Unidade 10 10 - 5 - - - - - - - - - - 25 

79 

Pasta de hidróxido de cálcio a 35 % em 
solução aquosa para uso como material 
temporário nos canais radiculares. Elevado 
pH 12,5 e radiopaco. seringa de 1,2ml 
(1,76g), 1 ponta NaviTip 29ga. (Similar à 
Ultracal XS single ou de melhor qualidade). 

Seringa de 
1,2ml (1,76g), 

1 ponta 
NaviTip 29ga 

20 10 5 5 - 1 - 10 - - - - - - 51 

80 

Pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, 
indicada para o tratamento dos canais 
radiculares. Apresenta consistência uniforme 
e cremosa que lhe permite escoamento até o 
ápice e impede a rápida reabsorção de cálcio. 
Hidrossolúvel e pronta para uso clínico 
imediato. (Similar a marca Endo-Eze Tips - 
Ultradent ou de melhor qualidade). 

Unidade 20 10 5 5 - 1 - 5 - - - - - - 46 

81 

Cimento endodôntico à base de Óxido de 
Zinco e Eugenol. Cimento endodôntico à 
base de óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, 
Subcarbonato de Bismuto,sulfato de Bário e 
Borato de Sódio, contendo no líquido 
Eugenol e Óleo de Amêndoas Doces. 
Apresentação comercial em caixa de papel 
cartão inviolável com 2 embalagens sem 
vidro: Pó com 12 g e Líquido com 10 ml. 
(Similar a marca Endoffil ou de melhor 
qualidade). 

Kit 20 10 2 5 - 1 - 5 10 - - - - 2 55 

82 

Saco plástico para geladinho, utilizado como 
barreira física para proteção contra a 
contaminação dos equipamentos. material 
plástico resistente e esterilizado pronto para 
uso. Tamanho mínimo: 4 x 23 cm. Cor: 
transparente. (Similar a marca Regina ou de 
melhor qualidade). 

Pacote com 
100 Unidades 

5.000 10 100 50 10 101 100 60 - 5000 10 - 10 20 10471 

83 

Acrílico auto-polimerizável, Líquido, 
monômero de metil metacrilato, frasco com 
250 ml. (Similar a marca Jet ou de melhor 
qualidade). 

Frasco com 
250 ml 

20 10 1 2 - 1 - - - - - - 1 - 35 

84 
Acrílico Autopolimerizável, copolímero de 
acrílico, 225 g, pó, incolor e rosa. (Similar a 
marca Jet ou de melhor qualidade). 

Frasco com 
225 g 

10 10 1 2 - 1 - - 5 - - - 1 - 30 
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Babeiro odontológico confeccionado em 
duas camadas, uma de papel (celulose 100% 
virgem) e uma de plástico (atóxico). Alto 
potencial de absorção. Dimensões mínimas 
de 30 x 40 cm. (Similar a marca SSPlus ou de 
melhor qualidade). 

Embalagem 
com 100 
unidades 

1500 10 50 100 20 100 - 20 - 1000 10 2 20 10 2842 

86 

Rolete de algodão confeccionado em algodão 
hidrófilo (fibras 100% algodão), prensado, 
homogêneo, macio, com alta capacidade 
absorção, medindo aproximadamente 4 cm 
de comprimento e 10 mm de diâmetro. Isento 
de amido e cloro. Capaz de promover o 
afastamento da bochecha em tratamento 
dentário. Tamanhos 1 e 2. (Similar a marca 
Cremer ou de melhor qualidade). 

Pacote com 
100 

1000 10 50 100 20 50 50 50 - 800 10 2 20 20 2182 

87 

Broca de alta rotação, carbide FG, 
constituídas de haste de aço inoxidável e 
parte ativa multilaminar de carbureto de 
tungstênio sinterizado. Números. 1/2 
(Esférica) 170 (Cônica Lisa), 245 (Cônica 
Invertida), 329 (Periforme), 330 (Periforme), 
557L (Cilíndrica Denteada Longa), 558L 
(Cilíndrica Denteada Longa), 57L (Cilíndrica 
Longa), 07 (Esférica). individual, 
esterilizável em autoclave ou estufa. (Similar 
a marca KG ou de melhor qualidade). 

Unidade 100 10 10 50 - 50 20 30 20 50 5 - - - 345 

88 

Broca de baixa rotação, carbide, para Contra 
Ângulo, haste de aço inoxidável e parte ativa 
de carbureto de tungstênio sinterizado, 
esférica, números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 
08 embalagem individual, esterilizável em 
autoclave ou estufa. (Similar a marca KG ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 100 10 20 50 - 30 50 30 20 50 5 - 20 10 395 

89 

Broca de baixa rotação, carbide, Haste 
Longa, para Contra Ângulo, haste de aço 
inoxidável e parte ativa de carbureto de 
tungstênio sinterizado números 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07 e 08 embalagem individual, 
esterilizável em autoclave ou estufa. (Similar 
a marca KG ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 10 20 - - 20 30 - 40 3 - 5 10 198 
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Broca, PM, Carbide, haste de aço inoxidável 
e parte ativa multilaminar de carbureto de 
tungstênio sinterizado, número 8C 
(Esférica), 701C, 703L(Cônica Denteada), 
1557, 1558 (Cilíndrica Denteada Topo 
Arredondado) individual, esterelizável em 
auto-clave ou estufa. (Similar a marca KG ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 2 10 - 5 - 30 - 50 3 - - - 160 

91 

Cera 7, para moldagem, uso odontológico, 
em lâmina, cor vermelho, Composição: 
Parafina, cera de polietileno, vaselina, 
corantes orgânicos caixa com 18 unidades. 
(Similar a marca New Wax ou de melhor 
qualidade). 

Caixa c/ 225 g 60 10 2 - - 1 - - - 10 1 - 2 - 86 

92 

Cera utilidade, para moldagem, uso 
odontológico. Caixa com 5 unidades, cor 
vermelho. (Similar a marca New Wax ou de 
melhor qualidade). 

Caixa c/ 225 g 30 10 2 - - 2 - - - 10 1 - 2 - 57 

93 

Ionômero de vidro líquido tripla presa: 
fotopolimerizável, autopolimerizável e 
reação ácido-base do ionômero de vidro, 
aplicação em único incremento, liberação de 
flúor, adesivo com nanotecnologia: contém 
partícula de carga de 5nm que proporciona 
uma excelente adesão à dentina e ao esmalte; 
adesivo com 10% de peso em carga. (Similar 
a marca Vitremer da Dentsply ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
“flip & top” 

com 8ml. 
40 10 5 5 - 2 2 5 - 5 2 - 5 - 81 

94 

Cimento Ionômero de vidro Restaurador 
Fotopolimerizável. Composição do pó: 
Silicato de estrôncio-Aluminio, Carga, 
Ativadores e Óxido de Ferro. Composição 
Líquido: 2-Hidroxietil Metacrilato, Solução 
Aquosa de De Ácidos Poliacrílico e 
Tartárico, Peróxido de Benzoíla e 
Canforoquinona. Composição Primer: 
Poliácidos Metacrilados modificados, 
Estabilizante, catalisador e álcool etílico. 
Composição Selante: Bisfenol Glicidil 
Metacrilato, trietilenoglicol Dimeticrilato, 
2,6-Terc-butifenol, Etil uretano, B200P, 
Benzil Dimetil Ketal, Canforoquinona e 
Quantacure EHA. Apresentação: Kit 
contendo 5g de pó, 2,5 ml líquido, 2,5 ml 
Primer, 5 ml de selante. (Similar a marca 
VitroFil LC ou de melhor qualidade). 

Kit 30 10 5 10 - 3 - 3 - 10 2 - 5 - 78 
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Cimento para preenchimento temporário das 
cavidades dentárias, de endurecimento 
químico, com coloração semelhante ao dente 
e radiopaco. Composição: óxido de zinco, 
sulfato de zinco hidratado, sulfato de cálcio 
hemidratado, diatomácea de terra, dibutil 
ftalato, copolímero cloreto de polivinila. 
Apresentação: recipientes com 20 g. (Similar 
a marca Coltosol ou de melhor qualidade). 
Material de preenchimento, de 
endurecimento químico, com coloração 
semelhante a do dente, radiopaco, para 
preenchimento temporário das cavidades 
dentárias. É um cimento a base de óxido de 
zinco / sulfato de zinco e é destinado para 
aplicações temporárias em curto prazo (para 
ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). 
(Similar a marca Coltosol ou de melhor 
qualidade). 

Recipiente 
com 20 g 

30 10 5 - 4 1 - - 2 15 3 - 7 - 77 

96 

Abridor de boca Optragate para a ampliação 
do campo operatório. Feito de material 
flexível, de borracha e livre de látex para 
permitir elasticidade tridimensional. 
Utilizado em clareamento, fluorterapia, 
restauração e moldagem. Descartável. 
Tamanhos: Small, Junior e Regular. (Similar 
a marca Ivoclar ou de melhor qualidade). 

Unidade 1000 10 10 50 - 3 - 150 - 500 1 - - 2 1726 

97 

Adesivo auto-condicionante para fixação de 
bráquetes, indicação de união de bráquetes 
metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser 
associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso 
individualizado. Microbrush incluído e 
pronto para uso. Composição do primer: 
esteres de ácido fosfórico de metacrilato. Kit 
contendo 10 pincéis individuais. (Similar a 
marca Transbond Plus Self Etching Primer - 
SEP – 3M Unitek ou de melhor unidade). 

Kit contendo 
10 pincéis 

individuais. 
5 10 - - - 4 - - - - - - - - 19 
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Alginato Ortodôntico: Material elástico para 
impressão, ortodôntico, Tipo I, presa rápida, 
baixíssimo escoamento, com mudança de 
cor. É livre de poeira e contém clorhexidina. 
Certificado pela ADA, cumprindo as normas 
da especificação nº 18. Reproduz com 
perfeição detalhes de até 50 μ. Composição: 
Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de 
cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, 
tetrasódio pirofosfato e clorhexidina. pacote 
com 454g. (Similar a marca Jeltrate 
Orthodontic ou de melhor qualidade). 

Pacote com 
454g. 

40 10 1 - - - - - - - 2 - 5 - 58 

99 

Acrílico autopolimerizável, pó, para 
escultura, indicada para confecção de 
provisórios de coroas e pontes, para padrões 
de inscrustrações. Copolímero acrílico 
termopolimerizável com alto teor de ligações 
cruzadas, Presa rápida; Contração mínima 
sem distorção, Rápida polimerização; 
Granulação fina; usado com as técnicas de 
pincel ou prensagem. Validade: 3 anos. Cores 
61, 62, 67, 77, 69, 81. Frasco com tampa 
plástica retrátil, (Escala de cores New Hue). 
(Similar a marca Dencrilay ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
com 28g do 

pó. 
10 10 2 - - 6 - - - 5 - - 1 - 34 

100 

Acrílico autopolimerizável Resina para 
padrões de incrustações, de precisão. Presa 
rápida; Contração mínima; Não distorce; 
Máxima qualidade e precisão; Rápida 
polimerização; Granulação fina; cor 
vermelho. Frasco do pó com tampa plástica 
retrátil. (Similar a marca TDV ou de melhor 
qualidade). 

Kit contendo 
pó de 25g , 
líquido de 

30ml, isolante 
e conta-gotas. 

40 10 2 - - - - - - - - - - - 52 

101 

Acrílico para reembasamento de prótese 
definitiva, com tempo de presa de 10 
minutos, não libera calor. kit com 80 g de pó, 
55 ml de líquido, lubrificante e demais 
acessórios. (Similar a marca Voco ou de 
melhor qualidade). 

Kit  40 10 2 - - - - - - - - - - - 52 

102 

Adesivo de Moldeira de Silicone Universal, 
para silicone por adição e por condensação, 
pincelável, adesão à todos tipos de moldeiras 
(metálica, acrílica e plástica), não criar 
relevos e rápida evaporação do solvente. 
(Similar a marca ZHERMACK ou de melhor 
qualidade). 

Frasco c/ 10 
ml. 

30 10 - - - - - - - - - - - - 40 
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Cimentação provisória de restaurações 
indiretas (provisórias e permanentes): coroas, 
pontes, inlays, onlays Livre de eugenol, não 
interfere na polimerização de cimentos. Kit 
com 50g de Base + 1 5g de Catalisador. 
(Similar a marca PROVISORY ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 30 de 
Base + 13g de 
Catalisador. 

30 10 - - - - - 2 - 2 1 - - - 45 

104 
Cimento resinoso autoadesivo universal , cor 
A2 universal. (Similar a marca U200 ou de 
melhor qualidade). 

Frasco com 
8,5 g. 

50 10 - - - - - 2 - 10 - - 2 1 75 

105 

Cimento resinoso dual indicado para 
utilização com adesivo Single Bond 
Universal para:cimentação definitiva de 
Inlays em cerâmica pura, compósito ou 
metal, onlays, coroas e próteses Fixas, 
próteses fixas do tipo Maryland de 2 a 3 
elementos e próteses fixas do tipo 
Inlay/Onlay de 3 elementos Cimentação 
definitiva de pinos.Cimentação definitiva de 
facetas laminadas feitas em cerâmica pura ou 
compósito.Cimentação definitiva de 
restaurações indiretas sobre abutment de 
implante feitas em cerâmica pura, compósito 
ou metal. Cores A1 e A3O). (Similar a marca 
FGM ou de melhor qualidade). 

Kit 50 10 1 - - - - 1 - - - - 2 - 64 

106 

Dentes plásticos em resina acrílica cross 
linked, de alta densidade e com tratamento 
térmico, de fórmula balanceada, com 
propriedades de fluorescência. Modelos: 
anteriores superiores (2D, 2N 2P A25, 
263,264,266, A23, A26, 3D, 3M, 3N, 3P). 
Cores: 62, 65, 66,67, 69, 61, 77, 81. (Similar 
a marca Biotone ou de melhor qualidade). 

Jogo com 6 
dentes 

100 10 5 - - - - - - 20 - - 3 2 140 

107 
Discos de Carburundum grânulos espessos e 
grânulos finos. 

Caixa com 
100 

10 10 2 - - 1 - - - 10 2 - - - 35 

108 

Fibra de vidro trançadas e impregnadas com 
resina composta fotopolimerizável, 
composição fibra de vidro (60 +/- 5% em 
peso), Resina composta de impregnação (40 
+/- 5% em peso), Bis-GMA, diuretano, 
cerâmica de vidro de bário, dióxido de silicio, 
catalisadores. Coloração translúcida, 
espessura 0,2 mm, Largura 2 mm. (Similar a 
marca Angelus ou de melhor qualidade). 

Embalagem: 3 
com 

comprimento 
8,5 cm. 

50 10 - 5 - 1 - - - - - - - - 66 
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Material de moldagem baixa viscosidade, 
silicone por adição, à base de e vinil 
polisiloxano, elastômero de silicone por 
adição. (Similar a marca ADSIL ou de 
melhor qualidade).  

Kit com 1 
cartucho com 

53 ml, 1 
bisnaga de 
catalisador 
com 53 ml 

100 10 - - - 100 - - - - - - - - 210 

110 

Material de moldagem silicone por adição 
(Polivinilsiloxanos) hidrocompatíveis para 
moldes de elevada precisão, consistência 
final elástica e tempo de endurecimento 
rápido. Dureza final 60 Shore-A, Cor laranja. 
(Similar a marca Elite HD Putty Soft – 
Zhermack ou de melhor qualidade). 

Kit com 01 
Pote de Putty 
softy- Base 
250 ml, 01 

pote de Putty 
Softy-

Catalisador 
250 ml, 02 

colheres para 
manipulação. 

100 10 - - - - - - - - - - 3 - 113 

111 

Material de moldagem silicone por adição 
(Polivinilsiloxanos) hSilicone-A 
hidrocompatível de media viscosidade, cor 
azul. (Similar a marca Elite HD Regular 
Body - Zhermack ou de melhor qualidade). 

Kit com 2 
cartuchos com 

50 ml, 12 
pontas 

misturadoras. 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

112 

Material de moldagem com excelente 
resistência à tração para resistir ao 
rasgamento, maior hidrofilia: captura com 
precisão os detalhes em condições 
desafiadoras de umidade, síntese do 
carbosilano na pasta fluida, facilitando a 
remoção da moldeira da boca e do modelo do 
molde. (Similar a marca Express XT Kit - 3M 
ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 2 

cartuchos de 
50 ml, 10 

pontas 
misturadoras. 

150 10 - - - - - - - - - - 3 - 163 

113 

Material elástico para impressão (Alginato) 
Classe B, Tipo I presa rápida. Certificado 
pela ADA, cumprindo as normas da 
especificação ISO 1563-1978E. Reproduz 
com perfeição detalhes com menos de 50 μ. 
Baixa deformação permanente (3%). 96 
horas para confecção do modelo. Alta 
resistência a compressão.Composição: 
Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de 
cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, 
tetrasódio pirofosfato e sabor tutti-frutti. 
(Similar a marca Dentsply Sirona - Jeltrate 
Plus ou de melhor qualidade). 

Pacote com 
454g. 

100 10 - - - - - - - - 5 - 3 - 118 
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Material elástico para impressão (Alginato) 
com tempo de trabalho e presa rápidos, 
absorção rápida da água, fácil mistura, massa 
homogênea e superfícies lisas e compactas, 
garantia de 5 anos. Modelo com até 5 dias de 
estabilidade dimensional. (Similar a marca 
Zhermack - Hydrogum 5 ou de melhor 
qualidade). 

Pacote com 
453g. 

200 10 - - - - - - - - 5 - 3 - 218 

115 

Moldeiras para Implante com transfers de 
Moldeira aberta individual ou protocolos. 
Substitui a confecção de moldeiras 
individuais, pois apresenta um sistema de 
remoção de janelas, conforme a posição do 
implante o que garante maior precisão e 
agilidade; com transparência que permite 
melhor visualização dos componentes, rígida 
e autoclavável. superior e inferior. tamanhos 
diferenciados por cores: pequena, média e 
grande. Composição: policarbonato especial. 
(Similar a marca DHPro ou de melhor 
qualidade). 

Par de 
moldeiras 
superior e 
inferior. 

200 10 - - - - - - - - - - - - 210 

116 

Escova para remoção de riscos em resina 
acrílica, pré acabamento em acetato, silicone 
e demais resinas resilientes. Escova de Fibras 
Sintéticas montadas em haste de metal 
inoxidável. Para acabamento inicial de resina 
foto para acabamento em resinas resilientes. 
Para Remoção de riscos provisórios. (Similar 
a marca Scoth Brite ou de melhor qualidade). 

Unidade 100 10 1 5 - 2 2 - - 10 10 - - - 140 

117 
Escova de aço para limpeza de brocas com 
cerdas em aço, corpo plástico, capa protetora 
e mecanismo retrátil. 

Peça 20 10 5 10 5 2 5 - 30 10 - 1 1 - 99 

118 
Escova interdental. Tamanhos: extra-fina, 
fina, média e grossa. Composição nylon e aço 
inox. Indicada para controle de placa. 

Pacotes com 
10 unidades 

10 10 10 20 - 20 - - - 10 2 - 10 10 102 

119 

Escova de dentes ortodôntica, tipo Bitufo, 
com duas pontas, de um lado tufos de cerdas 
macias para limpeza dental e na outra 
extremidade encaixe para escovas 
interdentais. (Padrão bitufo ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 100 10 2 - - 20 - - - - 10 - - 10 152 
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Escova de Robson, com diferentes formatos 
(reta, cônica e taça), haste metálica e cerdas 
de nylon , para contra ângulo , embaladas 
individualmente, constando externamente 
marca comercial e procedência de fabricação. 
(Similar a marca American Burrs ou de 
melhor qualidade). 

Unidade 200 10 10 20 5 56 - 20 - 100 - 15 20 20 476 

121 
Espátula nº 72 (para cimento), em aço inox, 
resistente a autoclavagem. (Similar a marca 
Duflex ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 10 - 2 16 2 - - 10 2 - 5 2 69 

122 
Espátula de resina de titânio autoclavável. 
(Similar a marca Indusbello ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 10 - 4 10 10 - - 15 2 2 10 5 88 

123 
Fio dental de polipropileno encerado 
embalagem com cortador metálico em aço 
inox e com tampa. 

Rolo com 50 
m 

50 10 10 10 50 20 - - - 10 - 1 10 3 174 

124 

Flúor gel, neutro 2%, tixotrópico, contendo 
2% de fluoreto de sódio, sacarina sódica, 
cellosize qp 100, propilenoglicol, glicerina, 
essência de menta e água deionizada. 

Frasco c/ 200 
ml 

30 10 5 5 10 11 - 5 - 5 3 - 3 2 89 

125 
Formocresol para tratamento conservador de 
dentes decíduos, composição formaldeído, 
orto-cresol, glicerina e álcool etílico 96 %.  

Frasco c/ 
10ml 

5 10 1 - - 1 - - - 2 1 - - - 20 

126 
Gral de borracha tamanho grande para 
espatulação de gesso e alginato. 

Unidade 30 10 2 - - 4 - - - 5 1 - 2 - 54 

127 

Gesso  pedra ortodôntico para confecção de 
modelos ortodônticos, tipo alfa, super 
branco, alta resitência, fácil polimento, alto 
brilho, granulometria fina, Consistência 30g 
a 35g de água para cada 100g de pó, Tempo 
de Trabalho 15 minutos, Tempo de Presa 30 
minutos, Resistência a Compressão 380 
KGF/cm². (Similar a marca Orthogesso ou de 
melhor qualidade). 

Caixa com 20 
Kg 

30 10 2 - - 1 - - - - 3 - - - 46 

128 

Lençol de borracha, cor azul, tamanho 13,5 x 
13,5, espessura 0,16 a 0,22 mm com 26 
unidades, embaladas individualmente, 
validade de 4 anos, aroma tutti frutti, com 
registro no Ministério da Saúde. (Similar a 
marca Maidetex ou de melhor qualidade). 

Caixa c/26 
unid 

10 10 5 10 - 6 - 20 - 10 - - 3 - 74 
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Lubrificante para instrumentos de alta 
rotação em spray, Composição: Óleo 100% 
Mineral, atóxico de baixa viscosidade, sem 
CFC. Embalagem: frasco com 200ml. 
(Similar a marca Dabi Atlante ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 3 5 5 9 2 5 - 10 1 1 2 2 65 

130 

Pinça universal para algodão uso clínico, nº 
317, em aço inox, autoclavável. (Similar a 
marca Duflex Ref. 11905 ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 20 10 10 20 2 - - 30 - - 10 10 132 

131 
Passador de fio dental tipo forquilha, agulhas 
de plástico utilizadas para guiar o fio ou fita 
dental. 

Caixa c/ 50 
unidades 

100 10 5 10 2 12 - - - 5 5 - 3 10 162 

132 
Pasta profilática, para uso odontológico, 
contendo pedra pomes, fluoreto de sódio, 
carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio. 

Bisnaga c/ 90 
g 

30 10 3 - - 5 - 10 - 10 3 2 20 3 96 

133 

Sistema de injeção de materiais dentários 
(Centrix). Pistola indicada para inserção de 
produtos viscosos como resinas, cimentos, 
pastas, géis, em diversos procedimentos da 
odontologia. Tem a capacidade de atingir 
locais de difícil acesso através de suas 
ponteiras, com rapidez e precisão. 
Autoclavável. Possui três modelos de 
ponteiras de reposição. Confeccionado 
totalmente em Policarbonato. Permite uma 
aplicação mais precisa evitando desperdícios 
de material e tempo. (Similar a marca 
Maquira Aplicador Precision ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 1 
aplicador + 30 

pontas. 
50 10 2 2 2 2 1 - - 2 1 - 2 - 74 

134 

Pontas avulsas para sistema centrix de 
aplicação de materiais odontológicos: pontas 
pretas plásticas recomendadas para 
compósitos em posterior e materiais para 
construção de núcleos pontas pretas plásticas 
com abertura de 0,5 mm para materiais 
fluidos. 

Caixas c/ 20 
pontas 

40 10 5 40 - 5 - 10 - 20 2 - 2 - 134 

135 

Pontas avulsas para sistema centrix de 
aplicação de materiais odontológicos: pontas 
pretas plásticas recomendadas para 
compósitos em posterior e materiais para 
construção de núcleos pontas azuis plásticas 
com extremidade de metal para materiais 
fluidos. 

Caixas c/ 20 
pontas 

40 10 5 10 - 5 - 10 - 20 2 - 2 - 104 
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Pontas de acabamento e polimento de resinas 
sortidas, a base de silicone com óxido de 
alumínio, reutilizável, formatos, taça, chama 
e disco, com mandril avulso possibilitando a 
roca das pontas sem a necessidade de 
desencaixar o mandril do contra-ângulo. 
Apresentação: kit com refil sortido com 8 
peças + mandril metálico autoclaváveis.  
(Similar a marca Optimize - TDV ou de 
melhor qualidade). 

Kit 50 10 5 10 5 11 10 5 - 50 1 - 3 5 165 

137 
Seringa Carpule com refluxo, aço inox, 
autoclavável. (Similar a marca Quinelato ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 5 10 5 5 5 11 5 - - 20 - 2 3 - 71 

138 

Sugador de saliva descartável confeccionado 
com PVC virgem e atóxico, pontas são 
soldadas ao tubo, desenho anatômico, sem 
memória elástica. Pacote com 40 unidades 
coloridas. (Similar a marca DFL ou de 
melhor qualidade). 

Pcte c/ 40 
unid 

1000 10 20 50 10 4 - 80 - 800 100 - 10 - 2084 

139 

Sistema de acabamento e polimento 
composto por pontas abrasivas de resina e 
óxido de alumínio destinadas ao acabamento 
final de restaurações em resinas compósitas, 
em compômeros e nas bordas de restaurações 
indiretas fixadas com cimentos resinosos. 
Apresentação: Kit com 7 pontas: nos 
formatos, taça, disco, chama de vela, e 
sortidas. (Similar a marca Enhance - 
Dentsply ou similar). 

Kit 50 10 5 5 2 6 20 5 - 30 2 1 3 5 144 

140 

Sistema de polimento para compósito e 
amálgama, ponta montada. (Similar a marca 
Vigodent- KG Coltene ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 8 
unidades. 

50 10 2 10 - 3 - 5 - 5 - - - - 85 
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Solução bucal que tem como princípio ativo 
o Digluconato de Clorexidina a 0,12% (ou 
digluconato formulado para uma base livre 
de clorhexidina na concentração de 0,067%) 
e os seguintes componentes inativos: Água, 
glicerina, etanol, polisorbato 20, composição 
aromática com sabor predominante de menta, 
sacarinato de sódio, FD&C Blue, nº 1. Nome 
químico do Gluconato de clorhexidina 1,1-
bis hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) 
di-D-Gluconato. (Similar a marca Periogard 
ou de melhor qualidade). 

Frasco 250 ml 50 10 10 5 2 12 - - - 50 1 1 5 10 156 

142 

Tira de lixa de aço, procedência alemã, com 
corte somente de um lado, largura 4 mm. 
(Similar a marca Adaco ou de melhor 
qualidade). 

Envelope c/ 
12 unidades 

100 10 10 10 2 4 5 10 - 30 5 - 10 2 198 

143 

Tira de lixa de poliéster para acabamento e 
polimento dental. Abrasivo a base de óxido 
de alumínio com grânulos que não se 
desprendem durante o uso, dimensões 4 mm 
x 170 mm. Abrasivo de granulação grossa 
(cinza) e média (branca) com centro neutro 
(sem abrasivo) e “opaco” para introdução nas 
superfícies interproximais. (Similar a marca 
3M ou de melhor qualidade). 

Caixa c/ 150 
tiras 

20 10 2 - 2 3 - 3 - 20 2 - 10 - 72 

144 

Tiras de lixa de óxido de alumínio com 
grânulos que não se desprendem com a 
abrasão. Centro neutro para facilitar o 
encaixe, cada tira possui duas granulações: 
grossa e média ou fina e extrafina, largura : 
larga-3,75mm e estreita-2,5mm. (Similar a 
marca FlexiStrip - Cosmedent, ou de melhor 
qualidade) 

Pacotes com 
100 unidades 

20 10 5 5 1 3 - 4 - 20 2 - 20 - 90 

145 
Alavanca Apexo em aço inox autoclavável. 
(Similar a marca Quinelato ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 5 10 1 5 - 3 - - - 6 - 1 3 - 34 

146 
Alavanca reta 301. (Similar a marca 
Quinelato ou de melhor qualidade). 

Unidade 5 10 2 5 - 4 - - - 2 - 1 - - 29 

147 
Alavanca apical Seldin "bandeirinha" direita 
E1R em aço inox autoclavável. (Similar a 
marca Hu-Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 5 10 1 5 - 5 - - - 2 - 1 - - 29 

148 
Alavanca apical Seldin "bandeirinha" 
esquerda EIL. (Similar a marca Hu-Friedy ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 5 10 1 5 - 3 - - - 2 - 1 - - 27 



(Fl 49 do Edital de Pregão Nr 11/2019/PMPA, de 28 de novembro de 2019) 
 

149 
Broca para abertura de janela de seio maxilar 
e não rompe membrana. (Similar a marca 
Maximus ou de melhor qualidade). 

Unidade 20 10 - - - 1 - 3 - - - 1 - - 35 

150 Extrator de implante, tipo retriever tool. Unidade 20 10 - - - - - - - - - - - - 30 

151 
Cabo bisturi nº 7. (Similar a marca Quinelato 
ou de melhor qualidade). 

Unidade 20 10 5 5 - 14 - - - 10 5 - 10 - 79 

152 
Cureta alveolar. (Similar a marca Hu-Friedy 
ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 2 5 - 6 - - - 5 1 - - - 79 

153 
Descolador de Molt. (Similar a marca Hu-
Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 2 5 - 6 - - - 2 1 2 10 - 88 

154 
Esponja hemostática de uso odontológico. 
(Similar a marca Hemospon ou de melhor 
qualidade). 

Caixa com 10 
unidades 

15 10 1 5 - 1 - 5 - - 2 - 3 - 42 

155 
Lâmina de bisturi de aço inox número 15C, 
esterilizada. 

Caixa com 
100 unidades 

40 10 2 5 - 1 - 5 - 5 1 - 10 2 81 

156 
Lâmina de bisturi de aço inox número 12,  
esterilizada. 

Caixa com 
100 unidades 

10 10 1 5 - 1 5 - - 15 1 - 10 - 58 

157 
Lâmina de bisturi de aço inox número 11, 
esterilizada. 

Caixa com 
100 unidades 

10 10 1 5 - 1 10 - - 10 5 - - - 52 

158 
Afastador Minnesota em aço inox 
autoclavável. (Similar a marca Quinelato ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 1 5 - 2 - - - 5 - 3 - - 36 

159 
Pinça hemostática curva. (Similar a marca 
Hu-Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 2 5 - 11 - - - 10 3 3 3 - 57 

160 
Pinça hemostática reta. (Similar a marca Hu-
Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 2 5 - 8 - - - 10 - 3 3 - 51 

161 
Pinça de dissecção Adson com Dente 12 cm. 
(Similar a marca Hu-Friedy ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 1 5 - 7 - - - 10 - 3 - - 46 

162 
Pinça Adson sem dente 12 cm. (Similar a 
marca Hu-Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 1 5 - 5 - - - 10 - 3 - - 44 

163 
Pinça auxiliar de sutura 15 cm. (Similar a 
marca Hu-Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 1 5 - 2 - - - 15 - 3 - - 46 

164 
Sugador cirúrgico, caixa c/ 20 unidades 
individualizadas e esterilizadas, com 
validade no mínimo de 02 anos. 

Caixa c/ 20 
pontas 

40 10 2 5 - 1 - 10 - 10 15 2 - - 95 

165 
Tesoura iris reta, 12 cm. (Similar a marca Hu-
Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 5 5 4 20 5 - - 20 5 1 5 10 140 
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Bicarbonato de sódio, pó para uso em 
aparelhos de profilaxia, deve possuir agente 
fluidificante. Umidade e granulometria 
controlada pelo fabricante. Embalagem: 
caixa com 15 pacotes de 40 g. (Similar a 
marca Dabi Atante ou superior). 

Caixa com 15 20 10 2 10 4 14 - 4 - 15 2 - - 1 82 

167 

Cunha interdental elástica radiopaca, (refil) 
permite adaptação perfeita da matriz e/ou 
afastamento dos dentes adjacentes, age 
simultaneamente pelas faces vestibular e 
lingual, compatível com todos os sistemas de 
matrizes, disponível nos tamanhos: 
grande(azul), médio(amarelo) e 
pequeno(verde) refil com 25 unidades. 
(Similar a marca Elasto Wedge - 
Cosmedent). 

Embalagem 
com 25 

unidades 
10 10 1 2 2 3 5 4 - 2 1 1 2 - 43 

168 

Cunha anatômica de madeira produzida em 
madeira especial, formato anatômico da 
ameia, sem farpas, tingidas com pigmentos 
atóxicos, pronta para uso, disponível em 5 
tamanhos codificados por cores facilitando 
sua escolha, registro ANVISA. (Similar a 
marca Iodontosul ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 100 
unidades 

20 10 2 5 1 2 - - - 2 1 - 10 3 56 

169 

Escova para polimento de restaurações com 
resina composta, peça única adaptável no 
contra-ângulo, impregnada com carbeto de 
silício para polimento final e brilho de 
restaurações. Autoclavável, disponível em 
dois formatos: Tradicional, similar a escova 
de Robson(Jiffy brush Regular) e outra para 
sulcos e/ou face oclusal (Jiffy Pointed). 
Dispensa o uso de pastas de polimento. 
(Similar a marca Ultradent ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 100 10 5 10 4 11 10 15 - 30 5 - 10 - 210 

170 

Espátulas para restauração: Instrumento 
suíço de alta precisão, uma das pontas ativas 
é rosqueável, pontas de aço totalmente anti-
aderente. Disponível kit (verde, azul e 
dourada). (Similar a marca Safident-almore 
ou de melhor qualidade). 

Kit com 3 
unidades 

30 10 5 5 1 6 5 3 - 20 1 1 3 - 90 

171 

Fio retrator gengival confeccionado com 
100% fibras de algodão não impregnadas, 
dispostas paralelamente, registro na 
ANVISA, tamanhos: 000, 00, 0, 1. (Similar a 
marca Ultradent ou de melhor qualidade). 

Frasco com 
250 cm 

50 10 2 5 - 5 - - - 2 1 - - 1 76 
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Micro-aplicadores odontológicos 
descartáveis. Embalagens com 100 unidades, 
pescoço dobrável no tamaho Fino (1,5mm), 
na cor amarela e Regular (2,0mm), na cor 
azul. ANVISA. (Similar a marca Microbrush 
da Vigodent ou de melhor qualidade). 

Unidade 100 10 5 80 6 52 - 8 - 10 20 - 10 3 304 

173 
Pincéis para restauração de resina composta 
n 1 e n 3. (Similar a marca Cosmedent ou de 
melhor qualidade). 

Unidade 100 10 5 5 2 4 5 10 - 20 2 - 5 2 170 

174 

Removedor de manchas por micro abrasão. 
Pasta ácida e abrasiva composta por 
ingredientes ativos: Ácido Clorídrico a 6% e 
Carbeto de Silício e ingredientes inativos: 
propilenoglicol USP, espessantes e água 
deionizada. Embalagem com uma seringa 
contendo 2g da pasta,10 ponteiras, uma 
espátula e instruções para o profissional. 
ANVISA. (Similar a marca Whiteness RM 
da FGM ou de melhor qualidade). 

Kit 20 10 2 2 - 4 - - - 8 1 - 1 1 49 

175 

Selante para selamento de fóssulas e fissuras, 
fotopolimerizável, contendo 50% em peso de 
cargas inorgânicas com liberador de flúor. 
Composições: Monômero NCO, Nupol Bis 
GMA, TEGDMA, Penta, N-metil 
Dietolamina,BHT,Metacrilato de 2_n, 
Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário 
Silanizado, Fluoreto de Sódio, Carbosil TS 
720 e Titanox 3328. Condicionador Dental 
Gel:Ácido Fosfórico, Água, Sílica Coloidal e 
Pigmento Inorgânico. ANVISA. (Similar a 
marca Fluorshield da Dentsply ou de melhor 
qualidade). 

Tubo seringa 
C/2 g 

10 10 2 - - 1 5 - - 2 1 - - 1 32 

176 
Sistema de polimento para compósito e 
amálgama, ponta montada. (Similar a marca 
Vigodent-Coltene ou de melhor qualidade). 

Kit com 6 
unidades 

50 10 2 5 - 4 - - - 2 - - - - 73 

177 

Régua endodôntica milimetrada calibradora 
destinada a mensuração de instrumentos 
endodônticos e com perfuração para 
calibração de cones de guta-percha e canaleta 
inferior para confecção de cones 
intermediários nos diferentes ISO, composta 
de polímero de alta performance, 
esterilizável em autoclave. (Similar a marca 
Maillefer ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 2 5 - 2 - 5 - 2 - - - - 76 
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Refil para tamborel. Apresentação: 
embalagem com 12 unidades. (Similar a 
marca Indusbello ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 12 

50 10 5 5 - 2 - 20 - 2 - - - - 94 

179 

Tamborel para suporte de limas 
endodônticas, composto de resina 
termoplástica esterilizável em autoclave e 
estufa. 

Unidade 10 10 2 5 - 2 - 6 - 1 - - - - 36 

180 

Resina composta, tipo corante 
fotopolimerizável, aspecto físico fluida, 
componentes óxidos férricos, pigmentos. 
(Similar a marca Biodinamica ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 
dispensador 

50 10 1 - - 6 - - - 1 - - 2 - 70 

181 

Solução hemostática à base de cloreto de 
alumínio, indicada para controle de 
sangramento. Uso em pequenas cirurgias. 
(Similar a marca Maquira ou de melhor 
qualidade) 

Frasco com 
10 ml. 

25 10 1 5 - 1 - 2 - 5 1 - 3 1 54 

182 

Taça de borracha Ponta Montada, Material 
Silicone, Formato Taça, Cor Branca, 
Aplicação Profilaxia, Características 
Adicionais Flexível, Compatibilidade Contra 
ângulo. (Similar a marca PREV ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 500 10 20 5 - 56 - 20 - 100 10 5 15 10 751 

183 

Alicate 347 Removedor de bandas 
posteriores foi desenvolvido para a remoção 
de bandas, principalmente as posteriores. 
Instrumento com acabamento escovado, com 
reposição dos mordentes plásticos. (Similar a 
marca Quinelato ou de melhor qualidade). 

Unidade 4 10 1 - 1 2 1 - - - 1 - - - 20 

184 

Assentador e adaptador de bandas (“unha de 
gato”) Instrumento calcador de bandas e 
removedor de excesso em formato de unha de 
gato. (Similar a marca Quinelato ou de 
melhor qualidade). 

Unidade 12 10 - - - 1 - - - - - - - - 23 

185 

Arco pré-contornado de aço inoxidável 
(NiCr), superior/ inferior. Tamanhos: .012", 
.014", .016", .018", .020" , .017" x .025" e 
.019" x .025". (Similar a marca: Morelli ou 
melhor qualidade). 

Pacote com 
10 unidades 

200 10 - - - - - - - - - - - - 210 

186 
Adaptador de amarrilho elástico, aço inox, 
com uma ponta afilada e uma porta-elástico. 

Unidade 10 10 1 - - 2 - - - - - - - - 23 
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Adesivo multi uso. Adesivo dental 
fotopolimerizável, solução de Bisfenol 
Diglicidil Dimetacrilato (Bis-GMA) e 2-
hodroxietilmetacrilato (HEMA), combinados 
com um sistema de iniciação de 
polimerização. (Similar a marca Adper 
Scotchbond Adesivo ou de melhor 
qualidade). 

Frasco c/ 8ml 6 10 2 - - 3 - - - 2 - - 5 - 28 

188 

Adesivo ortodôntico fotopolimerizável, 
indicação de união de bráquetes metálicos e 
cerâmicos aos dentes. Composição: Primer: 
Bis-GMA, TEGDMA. Adesivo: Bis-GMA, 
Sílica, silano, n-dimetil benzocaína, hexa-
flúor-fosfato. Apresentação: Kit com 2 
seringas de pasta adesiva de 4 g cada, 1 frasco 
de primer de 6 ml, 1 cabo de pincel, pontas 
de pincel. (Similar a marca Transbond XT). 

Kit 8 10 - - - - - - - - - - - - 18 

189 

Adesivo auto-condicionante para fixação de 
bráquetes, indicação de união de bráquetes 
metálicos e cerâmicos aos dentes. Deve ser 
associado a resinas fotopolimerizáveis. Uso 
individualizado. Microbrush incluído e 
pronto para uso. Composição do primer: 
esteres de ácido fosfórico de metacrilato. 
(Similar a marca Transbond Plus Self 
Etching Primer - SEP – 3M Unitek ou de 
melhor unidade). 

Unidade 4 10 2 - - - - - - - - - - - 16 

190 

Adesivo ortodôntico fotopolimerizável de 
coloração rosa, com liberação de flúor, 
indicação de união de bráquetes metálicos e 
cerâmicos aos dentes. Composição: Bisfenol 
A diglicidil éter dimetacrilato, silano tratado 
com quartzo, silano tratado com sílica, 
polietileno glicol dimetacrilato, vidro com 
silano hidrolizado e oligômero de ácido 
cítrico dimetacrilato. Apresentação: seringa 
de 4 g. (Similar a marca Transbond Plus 
Color Change - 3M Unitek ou de melhor 
unidade). 

Unidade 6 10 - - - - - - - - - - - - 16 
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Alicate 139. Instrumento com ponta cônica 
delicada, especialmente desenvolvida para a 
realização de dobras arrendondadas e em 
ângulos retos. Acabamento escovado.Fio 
máximo indicado: fio duro elástico ø 0,7mm 
- 0,028" Garantia de 3 anos contra defeitos de 
fabricação. Peso aproximado: 200g 
Dimensões com embalagem: 16 x 10 cm. 
(Similar a marca - Angles Quinelato o ude 
melhor qualidade). 

Unidade 4 10 1 - - 2 1 - - - - - 1 1 20 

192 

Alicates para corte de amarrilho com ponta 
de vídea e encaixe tipo americano 
(trespassado). (Similar a marca Ice, zatty ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 8 10 1 - - 2 1 - - - - - - 1 23 

193 

Arco pré-contornado de níquel titânio (NiTi) 
inferior. Tamanhos: .012", .014", .016", 
.018", .020" , .017" x .025" e .019" x .025". 
(Similar a marca Morelli ou de melhor 
qualidade). 

Pacote c/ 10 
unidades 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

194 

Arco para adaptar serras ou lixas 
diamantadas para desgaste interproximal, Kit 
com 1 arco serra, 1 serra com espessura 
0,05mm e uma lixa diamantada 0,1mm. 
(Similar a marca Microcut - TDV). 

Kit 10 10 - - - - - - - - - - - - 20 

195 

Bandas universais para molares 
superior/inferior (reposição). Tamanhos: do 
28 ao 42. (Similar a marca Morelli ou de 
melhor qualidade). 

Caixa c/10 
unidade 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

196 

Braquete ortodôntico, sistema edgewise, para 
soldagem, em molares, slot 022 x 030. 
(Similar a marca Morelli ou de melhor 
qualidade). 

Pacote com 
10 unidades 

10 10 - - - - - - - - - - - - 20 

197 

Braquetes Roth-standard 22x28, reposição 
com gancho nos caninos e nos pré-molares. 
Obrigatório ser da mesma marca que o item 
Casos de roth, por se tratar de reposição de 
peças. (Similar a marca Morelli ou de melhor 
qualidade). 

Blister com 
10 unidade 

400 10 - - - - - - - - - - - - 410 

198 

Braquetes Casos de Roth-standard (5-5) 
22x28 com gancho nos caninos e nos pré-
molares. (Similar a marca Morelli ou de 
melhor qualidade). 

Conjunto com 
20 unidades 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 
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Broca em cerâmica de zircônia multilâmina 
para remoção de resina ortodôntica 
remanescente após a retirada do aparelho. 
Ponta ativa multilaminada com extremidade  
arredondada Diâmetro da ponta ativa: 
Ø3mm, Comprimento: 23mm. (Similar a 
marca Morelli ref. 75.03.001 ou de melhor 
qualidade). 

Embalagem 
com 5 

unidades 
10 10 2 - 2 2 5 - - 2 - - - - 33 

200 

Broca ortodôntica carbide FG remoção de 
resina. Broca multilaminada com 36 
lâminas, para remoção de resina 
remanescente após remoção de bráquetes, 
ponta ativa com 7,3mm e Broqueiro 
Autoclavável para até 7 brocas. 
Apresentação: embalagem com 1 unidade. 
(Similar a marca Orthomundi ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 50 10 1 - 2 8 10 - - 15 - - - - 96 

201 Caixa plástica para aparelho ortodôntico.  
Embalagem 

com 10 
unidades 

60 10 - - 10 30 - - - - - - 3 - 113 

202 

Cera ortodôntica, para proteção da mucosa, 
uso ortodôntico. Caixa com 5 bastões, cor 
transparente. (Similar a marca Maquira ou de 
melhor qualidade). 

Embalagem 
com 5 bastões 

de cera 
80 10 10 - - 6 10 - - - - - - 10 126 

203 

Cimento de Ionômero de vidro "multi cure" 
azul para cimentação de bandas e braquetes 
ortodônticos, conjunto contendo 35g de pó e 
25 g de líquido, dosador e bloco para 
espatulação, sabor cereja. 

Kit 8 10 - - - - - - - - - - - - 18 

204 

Cimento de Ionômero de vidro para 
cimentação. Apresentação: Kit com um 
frasco de pó contendo 15g, um frasco com 
6ml de líquido e colher dosadora. (Similar a 
Marca Ketac Cem Easy Mix – 3M ESPE ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 8 10 1 - - 1 - - - - - - - - 20 

205 

Disco de lixa para acabamento e polimento 
(reposição) de restaurações em resina 
composta em superfícies livres com centro 
metálico para encaixe. Composição: abrasivo 
à base de óxido de alumínio e costado de 
poliuretano e centro metálico. Apresentação: 
Pacote com 30 unidades de discos de 1/2 
polegada de diâmetro, nas granulações: 
grossa, média. (Similar a marca SOF LEX 
POP ON 3M ou de melhor qualidade). 

Unidade 40 10 2 5 - 45 - - - 25 1 - 3 - 131 
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Discos Diamantados fabricado em Aço 
Inoxidável e Diamantes com alto poder de 
corte utilizados pelos laboratórios de prótese 
no preparo e acabamento em acrílico e 
porcelanas. Apresentação: unidade. (Similar 
a marca TDV ou de melhor qualidade). 

Unidade 6 10 1 - - 6 2 - - 3 - - - - 28 

207 

Espátula de titânio para colagem de 
contenção ortodôntica com resinas 
compostas Composição: aço inox e silicone. 
Esterilizável em autoclave. Numeração: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, Silicato e Interproximal. 
Apresentação: unidade.  (Similar a marca 
Indusbello ou de melhor qualidade). 

Unidade 20 10 1 - - 2 - - - - - - - - 33 

208 

Fio dental rebobinável para uso em 
aparelhos ortodônticos fixos.  
Apresentação: Embalagem com 22,9 metros. 
(Similar a marca Sunstar – GUM Orthodontic 
Floss ou de melhor qualidade). 

Unidade 30 10 1 - - 2 - - - - - - - - 43 

209 

Inserto para alicates saca banda. 
Mordentes de reposição para alicates saca 
banda (Similar à marca Quinelato QP.000.42 
ou de melhor qualidade). 

Unidade 15 10 - - - - - - - - - - - - 25 

210 

Pedra Montada para desgaste e acabamento 
de metais.   Rosas (puro Óxido de Alumínio, 
grit médio, pra todos os tipos de metais), e 
Marrons (Super Agressiva, para desgaste, 
corte e polimento bruto de ligas de níquel-
cromo e cromo-cobalto). Apresentação: 
Unidade. (Similar a marca Pretty ou de 
melhor qualidade). 

Unidade 20 10 1 - - 2 - - - 10 - - 3 - 46 

211 

Sacos porta-resíduos, embalagem plástica 
incolor para colocação de resíduos. Tamanho 
21x16, com abertura na porção menor 
Apresentação: embalagem com 50 unidades. 
(Similar a marca Conserv ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 2 5 - 1 - - - 10 1 - 10 2 51 

212 
Elástico extra-oral – leve, médio, pesado. 
(Similar a marca Morelli ou de melhor 
qualidade). 

Pcte c/100 80 10 - - - - - - - - - - - - 90 

213 
Elástico intra-oral 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 
3/8" - médio. (Similar a marca Morelli ou de 
melhor qualidade). 

Pcte c/1000 100 10 - - - - - 10 - - - - - - 120 

214 
Elástico para ligadura, bengalinha, cores 
diversas. (Similar a marca Morelli ou de 
melhor qualidade). 

Pcte com 10 
bengalinhas 

cada 
100 10 - - - - - - - - - - - - 110 
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Fio dental com ponta rígida para uso em 
aparelhos ortodônticos fixos e/ou pônticos. 
Caixa com 50 fios já cortados e prontos para 
o uso. (Similar a marca Superfloss ou de 
melhor qualidade) 

Unidade 100 10 5 - - 20 - - - - - - - - 135 

216 
Gancho para tracionamento de dentes 
inclusos com corrente. (Similar a marca 
Morelli ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 10 

unidades 
5 10 - - - - - - - 2 - - - - 17 

217 
Gancho ortodôntico ponta de bola reto para 
fios de até .022”. (Similar a marca Morelli ou 
de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 10 

unidades 
10 10 - - - - - - - - - - - - 20 

218 

Ganchos plásticos (posicionadores) porta-
elástico para inserir e/ou extrair elásticos 
intra-orais nos ganchos de bráquetes/tubos 
ortodônticos. 

Embalagem 
com 20 

unidades 
10 10 - - - - 10 - - - - - - - 30 

219 

Moldeiras com bordos estendidos em 
poliamida, de diversas cores, perfuradas, 
autoclaváveis, superior/inferior. Tamanho 1 
a 8 

Conj 02 unid 100 10 5 - - 1 - - - - 1 - - - 117 

220 

Pinça porta agulha Mathiew, modificado 
para ortodontia, 14cm. Indicado e apropriado 
para apreensão e torção de fios de amarrilhos. 
Fio máximo indicado: fio de amarrilho Ǿ 
030mm - 0,012". (Similar a amarca quinelato 
ou de melhor qualidade). 

Unidade 30 10 2 - - 11 - - - 5 - - - 1 59 

221 

Sacos porta-elásticos ortodônticos, 
embalagem para colocação de elásticos 
(intra/extra orais) ortodônticos com sistema 
de fechamento tipo zip (vedamento). (Similar 
a marca Morelli ou de melhor qualidade). 

50 unidades 10 10 - - - - - - - - - - - - 20 

222 

Tubo/Bráquete Simples para COLAGEM 
Conversível, Slot 022”Edgewise/ Ricketts 
com gancho central. Apresentação: 
embalagem com 10 unidades. (Similar a 
marca Horico ou de melhor qualidade). 

Env c/10 30 10 - - - - - - - - - - - - 40 

223 

Tubo Simples para COLAGEM Conversível, 
Slot 022”Edgewise/ Ricketts com gancho. 
Apresentação: embalagem com 10 unidades. 
(Similar a marca Morelli ref 20.31.230 ou de 
melhor qualidade). 

Env c/10 20 10 - - - - - - - - - - - - 30 
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Tubo simples para COLAGEM, slot .022”, 
Edgewise/Ricketts  com gancho central. 
Apresentação: Embalagem com 10 unidades. 
(Similar a marca Morelli ref. 20.31.241 ou de 
melhor qualidade). 

Env c/10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

225 

Tubo simples para COLAGEM, Slot 
.022", Edgewise/Ricketts com Gancho. 
Apresentação: Embalagem com 10 unidades. 
(Similar a marca Morelli ref. 20.31.260 ou de 
melhor qualidade). 

Env c/10 20 10 - - - - - - - - - - - - 30 

226 

Tubo simples para COLAGEM, Slot 
.022", Edgewise/Ricketts Sem gancho. 
Apresentação: embalagem com 10 Unidades. 
(Similar a marca Morelli ref. 20.31.200 ou de  
melhor qualidade). 

Env c/10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

227 

Tubo duplo para COLAGEM, slot .022“, 
Edgewise/Ricketts, com gancho central. 
Apresentação: Embalagem com 10 unidades. 
(Similar a marca Morelli ref. 20.41.263 ou de 
melhor qualidade). 

Pct com 10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

228 

Tubo/Bráquete Simples para 
SOLDAGEM Conversível, Slot .022" 
Edgewise/Ricketts com Gancho Central.  
Apresentação: embalagem com 10 Unidades. 
(Similar a marca Morelli ref. 20.30.280 ou de 
melhor qualidade). 

Pct com 10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

229 

Tubo Simples para SOLDAGEM, slot 
.022”  Edgewise/Ricketts Sem gancho. 
Apresentação: embalagem com 10 Unidades. 
(Similar a marca Morelli ref. 20.30.200 ou de  
melhor qualidade). 

Pct com 10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

230 

Tubo Simples para SOLDAGEM, slot 
.022“, Edgewise/Ricketts, com gancho 
central. Apresentação: Embalagem com 10 
unidades. (Similar a marca Morelli ref. 
20.30.241 ou de melhor qualidade) 

Pct com 10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 
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Tubo Duplo, para SOLDAGEM, slot 
.022“,  Edgewise/Ricketts, com gancho 
central. Apresentação: Embalagem com 10 
unidades. (Similar a marca Morelli ref. 
20.40.263 ou de melhor qualidade). 

Pct com 10 40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

232 

Tubo Duplo para SOLDAGEM, 
Conversível slot .022" para Aparelho 
Extra Bucal Ø.051" Edgewise/Ricketts 
com Gancho Central. Apresentação: 
embalagem com 10 Unidades. (Similar à 
marca Morelli ref. 20.40.431 ou de melhor 
qualidade). 

Pct com 10 80 10 - - - - - - - - - - - - 90 

233 

Tubo Lingual 2 x.036" para Soldagem 
com Gancho Central. Apresentação: 
embalagem com 10 Unidades. (Similar à 
marca Morelli ref. 20.61.206 ou de melhor 
qualidade) 

Pct com 1040 10 10 - - - 1 - - - - - - - - 21 

234 

Filme para radiografia dental, periapical, 
adulto, de poliéster com emulsão 
fotossensível, de velocidade E, embalado 
com invólucro de vinil, formato 31 x 41 mm, 
size 2, periapical, caixa com 150 unidades, 
variação de temperatura de 10 ºC a 24 ºC, 
variação da umidade de 30 a 50%. (Similar a 
marca KODAK ou de melhor qualidade). 

Caixa c/ 150 
unid 

5 10 2 2 2 4 - 3 - - 1 - 2 2 33 

235 

Fixador para uso odontológico, composto de 
água, sulfato de alumínio, tiossulfato de 
amônio (10-15%), com validade não inferior 
a dois anos, frasco c/ 475 ml. (Similar a 
marca KODAK ou de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 2 2 2 2 5 10 - 6 3 - 5 5 62 

236 

Posicionadores de películas radiográficas 
intra-oral, adulto, autoclavável, suportando 
temperatura de até 134 ºC . Kit com 4 
posicionadores, 2 laterais, 1 central e 1 bite-
wing. Mordedor em silicone. (Similar a 
marca Indusbello ou de melhor qualidade). 

Kit 50 10 2 2 - 4 2 - - 2 1 1 2 1 77 

237 

Revelador para uso odontológico, composto 
de água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), 
dietilenoglicol (1-5%), Hidroquinona (1-
5%). Prazo de validade não inferior a dois 
anos. Apresentação frasco com 485ml. 
(Similar a marca KODAK ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 10 10 2 5 - 2 5 10 - 6 3 - 5 5 63 
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Cimento cirúrgico periodontal sem eugenol. 
Composição da base: Ácidos graxos, resinas 
naturais e sintéticas, Hidrocarboneto 
Saturado, timol , Cera natural e Essência de 
menta. Composição Acelerador: Óleo 
Natural, Óxido de zinco, Hidrocarboneto 
Saturado, Timol, Pigmento inorgânico e 
essência de menta. Apresentação: kit 
contendo 1 bisnaga de 90 g de base e 01 
bisnaga com 90 g de base aceleradora. 
(Similar a marca Periobond ou de melhor 
qualidade). 

Kit 10 10 1 - - 6 - 2 - - - 1 - - 30 

239 

Curetas de Gracey, corpo dourado, nº 11-12, 
nº 1-2, nº 13-14, nº 3-4, Peso entre 18 e 20 
gramas. Cabo tubular, oco, com diâmetro de 
9,4 mm, contendo 18% de cromo (Cr) e 
0,08% de carbono (C). Pontas Ativas 
contendo 16% de cromo (Cr) e 0,06% de 
carbono (C). (similar a marca Hu-Friedy ou 
de melhor qualidade). 

Unidade 10 10 5 10 - 42 - - - - - - - 10 87 

240 

Dessensibilizante de baixa viscosidade à base 
de nitrato de potássio e fluoreto de sódio, 2%, 
gel incolor. Composição dos ingredientes 
ativos,: nitrato de potássio a 5%, Fluoreto de 
sódio a 2%. Composição dos ingredientes 
inativos: Água deionizada, glicerina, agente 
neutralizante e espessante. Embalagem 
contendo uma seringa com 2,5 g de produto 
e 1 ponteira. (Similar a marca Desensibilize 
KF 2% ou de melhor qualidade). 

Kit 10 10 2 2 2 4 - 8 - 2 2 - - 2 44 

241 Pedra para afiar cureta. Unidade 10 10 2 2 10 5 - - - 1 - - - 1 41 

242 
Sonda Periodontal milimetrada, em aço inox, 
autoclavável. (Similar a marca Duflex ou de 
melhor qualidade). 

Unidade 10 10 10 10 2 20 - - - 10 1 - 10 2 85 

243 
Sonda exploradora em aço inox, 
autoclavável. (Similar a marca Duflex ou de 
melhor qualidade). 

Unidade 10 10 20 10 10 10 - - - 10 - 5 10 10 105 

244 

Adesivo para poliéter. Composição: acetato 
de etila, heptano, acetona, policloropreno e 
resina fenólica. (Similar a marca Polyether 
3M Espe ou de melhor qualidade). 

Frasco 17 ml 10 10 - - - - - - - - - - - - 20 
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Cimento para fixação provisória de 
restaurações simples e múltiplas, com 
concentração fina e baixa solubilidade nos 
fluidos bucais. Composição da paste base: 
óxido de zinco, óleo mineral e corantes 
minerais, Composição da pasta aceleradora: 
eugenol, resinas sintéticas, cera e acetato de 
zinco, Kit contendo 01 tubo com 42 g de 
pasta base e 01 tubo de pasta aceleradora com 
15 g. (Similar a marca Provy ou de melhor 
qualidade). 

Kit 40 10 - - - - - - - - 1 - - - 51 

246 

Cimentação provisória de restaurações 
indiretas (provisórias e permanentes): coroas, 
pontes, inlays, onlays Livre de eugenol, não 
interfere  na polimerização de cimentos. 
(Similar a marca Cimento Provisório Relyx 
Temp NE - 3M ESPE ou de melhor 
qualidade). 

Kit com 30 de 
Base + 13g de 
Catalisador. 

40 10 - - - - - - - - - - - - 50 

247 

Cimento de Ionômero de vidro modificado 
por resina para cimentação, Composição: Pó: 
Vidro de fluoroalumino silicato, persulfato 
de potássio e ácido ascórbico 
microencapsulados e agente opacificador • 
Líquido: Solução aquosa com copolímeros 
do ácido policarboxílico HEMA e ácido 
tartárico Apresentação: Pó: 1 frasco com 16 
g, 1 frasco de líquido com 9 ml, Colher 
dosadora de pó, bloco de espatulação. 
(Similar a marca Relyx Luting ou de melhor 
qualidade). 

Kit 50 10 1 - - - - - - - 1 - 1 - 63 

248 

Cimento de zinco, líquido. Composição: 
ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido 
de zinco e água destilada. Apresentação: 
frascos com 10 ml de líquido acondicionados 
em cartuchos individuais. (Similar a marca 
SS WHITE ou de melhor qualidade). 

10 ml 10 10 2 - - 1 - 3 - - 1 - 2 - 29 

249 

Cimento de zinco, pó. Composição: óxido de 
zinco, óxido de magnésio, corantes. 
Apresentação: frascos com24g ou 28 g de pó, 
acondicionados em cartuchos 
individuais.Cada frasco acompanha um 
medidor de pó. (Similar a marca SS WHITE 
ou de melhor qualidade). 

24 ou 28g 10 10 2 - - 1 - 3 - - 1 - 2 - 29 
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250 

Cimento resinoso dual indicado para 
utilização com adesivo Single Bond 
Universal para:cimentação definitiva de 
Inlays em cerâmica pura, compósito ou 
metal, onlays, coroas e próteses Fixas, 
próteses fixas do tipo Maryland de 2 a 3 
elementos e próteses fixas do tipo 
Inlay/Onlay de 3 elementos Cimentação 
definitiva de pinos.Cimentação definitiva de 
facetas laminadas feitas em cerâmica pura ou 
compósito.Cimentação definitiva de 
restaurações indiretas sobre abutment de 
implante feitas em cerâmica pura, compósito 
ou metal.  Cores A1 e A3O). (Similar a marca 
a Cimento Resinoso Dual Relyx Ultimate - 
3M ESPE ou de melhor qualidade).  

Kit 60 10 1 - - 1 - - - - 1 - 1 - 74 

251 

Gesso especial microgranulado, tipo IV, de 
baixa expansão para troquéis e ligas 
metálicas nobres, composto de sulfato de 
cálcio hemihidratado, corante. Proporção de 
água/pó – 19 ml/100 g, tempo de presa inicial 
- 8 min. Expanção de presa - 0,09 %, 
resistência a compressão – 7.000 psi em uma 
hora e 15.000 psi em 7 dias. Pote com 1 Kg, 
nas cores salmão e verde. (Similar a marca 
durone ou de melhor qualidade). 

Pote c/ 1 kg 10 10 - - - - - - - - 1 - - - 21 

252 

Material de moldagem massa densa silicone 
por adição, à base de e vinil polisiloxano 
Apresentação: kit reposição com 1 pote de 
base massa densa (300 ml), um pote de 
catalisador massa densa de 300 ml, uma bula 
de instrução e 2 colheres dosadoras. (Similar 
a marca ADSIL). 

2 potes 300 
ml 

100 10 - - - - - - - - - - 2 - 112 

253 

Material de moldagem baixa viscosidade, 
silicone por adição, à base de e vinil 
polisiloxano, elastômero de silicone por 
adição. Apresentação: 1 cartucho com 48 ml, 
5 ponteiras intraorais, 5 pontas misturadoras 
amarelas. (Similar a marca ADSIL). 

1 cartucho de 
48 g 

100 10 - - - - - - - - - - 2 - 112 
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254 

Material de moldagem silicone por adição 
(Polivinilsiloxanos) hidrocompatíveis para 
moldes de elevada precisão, consistência 
final elástica e tempo de endurecimento 
rápido. Dureza final 60 Shore-A, Cor laranja, 
mínimo 3 anos de garantia. Apresentação: 01 
Pote de Putty softy- Base 250 ml, 01 pote de 
Putty Softy-Catalisador 250 ml, 02 colheres 
para manipulação. (Similar a marca Elite HD 
Putty Soft - Zhermack). 

2 Potes 250 
ml 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

255 

Material de moldagem silicone por adição 
(Polivinilsiloxanos) hSilicone-A 
hidrocompatível de media viscosidade, cor 
azul mínimo 3 anos de garantia. 
Apresentação: 2 cartuchos com 50 ml e 12 
pontas misturadoras. (Similar a marca Elite 
HD Regular Body - Zhermack). 

2 Cartuchos 
de 50 m 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

256 

Material de moldagem silicone por adição 
(Carbosilano), que assegura alta resistência 
ao rasgamento e hidrofilia ao mesmo tempo 
para moldes de elevada precisão, 
consistência final elástica e tempo de 
endurecimento rápido. Dureza final 60 
Shore-A, Cor laranja, mínimo 3 anos de 
garantia. (Similar a marca Express XT Kit - 
3M ou de melhor qualidade). 

Kit com 1 
Pasta Densa 
Soft, 1 fluido 

(Baixa ou 
média 

Viscosidade), 
10 pontas 

misturadoras. 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

257 

Silicona de adição para o aparelho misturador 
Pentamix. (Similar a marca Express XT 
Penta H, ou Express XT Penta P (Putty) ou 
de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 2 

cartuchos com 
pasta base 600 

ml e pasta 
catalisadora 

60 ml. 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

258 

Material de moldagem com excelente 
resistência à tração para resistir ao 
rasgamento, maior hidrofilia: captura com 
precisão os detalhes em condições 
desafiadoras de umidade, síntese do 
carbosilano na pasta fluida, facilitando a 
remoção da moldeira da boca e do modelo do 
molde. (Similar a marca Express XT 3M ou 
de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 2 

cartuchos de 
50 ml + 10 

pontas 
misturadoras 

100 10 - - - - - - - - - - - - 110 
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259 

Material de moldagem a base de poliéter. 
Composição: pasta base: polímero 
trimetileno, gordura hidrogenada, 
oxipropileno, tolueno, imidazol, carga 
inorgânica, pigmentos, aroma. Pasta 
catalisadora: sal sulfônico, plastificante, 
carga inorgânica, pigmentos. Apresentação: 
Kit com 600 ml de pasta base e 120 ml de 
pasta catalizadora, de mistura automática no 
sistema pentamix. (Similar a marca 
impregum penta soft- sistema pentamix ou de 
melhor qualidade). 

Kit 50 10 - - - - - - - - - - - - 60 

260 

Material elástico para impressão (Alginato) 
Tipo II presa normal e consistência média. 
Certificado pela ADA, cumprindo as normas 
da especificação nº 18. Reproduz com 
perfeição detalhes de até 50 μ.. Composição: 
Diatomita, Alginato de Potássio, sulfato de 
cálcio, óxido de magnésio, óxido de ferro, 
tetrasódio pirofosfato e óleo spearmint. 
Apresentação: pacote com 410 g. (Similar a 
marca Jeltrate dustless ou de melhor 
qualidade). 

Unidade 20 10 2 - - - - - - - 1 - - - 33 

261 
Moldeira Triple Tray Moldex Posterior e 
Anterior. (Similar a marca Angelus ou de 
melhor qualidade). 

Pacote com 
12 unidades. 

100 10 2 - - - - - - - - - 3 - 115 

262 

Moldeiras para Implante com transfers de 
Moldeira aberta individual ou protocolos. 
Substitui a confecção de moldeiras 
individuais, pois apresenta um sistema de 
remoção de janelas, conforme a posição do 
implante o que garante maior precisão e 
agilidade; com transparência que permite 
melhor visualização dos componentes, rígida 
e autoclavável. superior e inferior. tamanhos 
diferenciados por cores: pequena, média e 
grande. Composição: policarbonato especial. 
(Similar a marca DHPro ou de melhor 
qualidade). 

Par de 
moldeiras 
superior e 
inferior. 

300 10 - - - - - - - - - - - - 310 

263 
Pino acessório de fibra de vidro, tamanho 
universal. 

cx c/ 10 
unidades 

20 10 1 - - - - 5 - - - - - - 36 
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264 

Pino de fibra de vidro para apoio de 
restaurações e coroas protéticas de alta 
resistência e retenções no corpo do pino, 
padronizado para utilização com brocas de 
largo. Mini Kit com 15 pinos, sendo 05 
unidades do pino 01 (1,1 mm); 05 unidades 
do pino 02 (1,3 mm); 05 unidades do pino 03 
(1,5 mm). (Similar a marca Angelus ou 
superior). 

Kit 30 10 1 - - 1 - 3 - - - - - 1 46 

265 

Pino para moldagem intra-radicular, ou 
confecção de núcleos metálicos. em 
policarbonato, cor vermelho, comprimento 
de 22 mm, embalagem com 50 unidades. 
(Similar a marca pinjet ou de melhor 
qualidade). 

Kit c/ 50 
Unidades 

10 10 - - - 1 - - - - - - - - 21 

266 

Resina bisacrílica sistema pasta-
pastaautopolimerizável à base de éteres 
multifuncionais de ácido metacrílico, para a 
confecção de provisórios. (Similar a marca 
Voco (Structor3) ou de melhor qualidade). 

Unidade 50 10 - - - - 50 - - - - - 3 - 113 

267 
Acessório para radiologia, tipo: capa 
protetora para placa de fósforo, 
material:plástico, uso: periapical adulto 

Unidade 100 10 - - - - - - - - - - - - 110 

268 
Acessório para radiologia, tipo:placa de 
fósforo, uso: periapical adulto. 

Unidade 200 10 - - - - - - - - - - - - 210 

269 

Espátula odontológica, material:aço 
inoxidável, modelo:duplo, cabo oco, tipo 
uso:inserção de fio retrator gengival, 
características adicionais:serrilhada. (Similar 
a marca Hu-Friedy ou de melhor qualidade). 

Unidade 30 10 5 2 - - - - - - 1 - - 2 50 
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270 

Kit de Acabamento e Polimento Universal 
Sequência completa para desgaste universal. 
Contém fresas de tungstênio (1 formato pera 
maxicut 1251, 1 formato tronco cônica 
minicut 1520, 1 formato agulha maxicut 
1571) para desgaste de acrílico e metal. 
Polidores de metal formato roda 
(granulometria grossa, média e fina). 
Polidores de Cerâmica formato lentilha 
(granulometria grossa, média e fina). 
Polidores de acrílico formato chama ( 
granulometria extra grossa, grossa, média e 
fina). Disco diamantado dupla-face. Escovas 
de polimento (1 scoth brithe amarela, 1 
scotch brithe vermelha, 1 escova de aço 
dourada, 1 pelo de cabra estrela, 1 escova de 
algodão). Indicado para trabalho em todos os 
tipos de materiais: Cerâmica, Metal e 
Acrilico. (Similar a marca American Burrs 
ou de melhor qualidade). 

Kit com 19 
unidades e 
broqueiro 

organizador 

10 10 1 - - 1 - - - 2 1 - - 1 26 

271 

Kit moldeira autoclavável. Moldeira 
autoclavável plástica para moldagem dos 
arcos dentais. Corte fácil, possibilitando a 
adaptaçãoo para moldagens de protocolos de 
implantes. Apresenta rigidez, podendo ser 
utilizada com a maioria dos materiais de 
moldagem (alginatos, silicones), não 
deformando durante a moldagem. 
Perfurações para melhor retenção dos 
materiais de moldagem. (Similar a marca 
Angelus ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 8 

unidades 
30 10 1 - - 1 - - - - 1 1 - - 44 

272 

Godiva Godibar em bastão. Utilizada para 
selamento periférico, destina-se a dar 
acabamento final à moldeira, evitando que o 
material a ser utilizado vaze pelas laterais. 
Composição termoplástica para moldagem. 
Validade de 15 anos. (Similar a marca 
Lysanda ou de melhor qualidade). 

Embalagem 
com 5 

unidades 
10 10 1 - - 2 - - - - - - - - 23 
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273 

KIT Variolink II Try-in. Pasta de teste 
solúvel baseada em glicerina para 
restaurações indiretas feitas de cerâmica e 
compósitos. Disponível nas 6 cores de 
Variolink II base. Indacada para simulação 
das cores do cimento resinoso Variolink II, 
proteçãoo ao condicionamento ácido das 
restaurações indiretas cerâmicas. Cores: 
transparente, branco (110/A1), 
amarelo/universal (210/A3), marrom 
(340/A4), branco opaco e bleach XL. 

Kit 5 10 - - - - - - - - - - - - 15 

274 

KIT Variolink Veneer. Compósito 
fotopolimerizável para cimentação 
disponível em 7 cores de “valor”com elevada 
translucidez e estabilidade de cor otimizada. 
Indacado para cimentação adesiva de 
restaurações cerâmicas translúcidas com 
espessura menor que 2mm (facetas, inlays, 
onlays). Elevada estabilidade de cor devido a 
sua formulação específica (redução das 
aminas); disponível em 7 cores 
extremamente translúcidas, fácil remoção de 
excessos, baixo desgaste, boa propriedade de 
polimento e elevada força de adesão. Cores: 
Alto valor +3, alto valor +2, Alto valor +1, 
médio valor 0, baixo valor -1, baixo valor -2, 
baixo valor -3. 

Kit 5 10 - - - - - - - - - - - - 15 

275 

KIT EVE Diapolo H8 cerâmicas com 3 
polidores diamantados  indicados para 
desgaste, acabamento e polimento com glaze 
em qualquer tipo de material cerâmico. 

Kit 20 10 - - - - 2 - - - - - - - 32 

276 
Pote odontológico, material:silicone, 
formato: cilíndrico, características 
adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen. 

Unidade 100 10 5 2 - - 5 - - 10 - - 10 3 145 

277 

Disco - uso odontologia, tipo:p/ corte, 
material:aço inoxidável diamantado, tipo 
face: monoface, diâmetro: cerca de 22 mm, 
apresentação: com mandril. 

Unidade 100 10 - 2 - - 2 - - 10 - - - - 124 

278 

Disco - uso odontologia, tipo:p/ corte, 
material:aço inoxidável diamantado, tipo 
face: dupla face, diâmetro: cerca de 22 mm, 
apresentação: com mandril. 

Unidade 100 10 1 - - - - - - 10 - - - - 121 
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Fio cirúrgico de nylon 4-0. Monofilamento 
preto esterilizado por raio gama e óxido de 
etileno, não absorvível. Classe II, 45 cm, 
agulha cuticular CTI 3/8 circ. 2.0 cm. 
Registro no Ministério da Saúde. Embalados 
individualmente em envelopes contendo 
agulha e fio. 

Unidade 60 10 2 10 - 5 - - - 10 5 - 3 - 105 

280 

Fio cirúrgico de nylon 3-0.  Monofilamento 
preto esterilizado por raio gama e óxido de 
etileno, não absorvível. Classe II, 45 cm, 
agulha cuticular CTI 3/8 circ. 2.0 cm. 
Registro no Ministério da Saúde. Embalados 
individualmente em envelopes contendo 
agulha e fio. 

Unidade 200 10 2 10 - 5 - - - 10 20 3 3 - 263 

281 
Conjunto higiene, uso infantil, composição: 
escova dental, creme dental, fio dental, tipo 
embalagem conforme modelo do órgão 

Unidade 1000 - - - - - - - - - - - - 100 1100 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBSERVAÇÕES: 

1.1. O prazo de vigência da contratação é o prazo exato em dias resultante do somatório dos 
prazos fixados para a entrega, para a eventual substituição em caso de rejeição, para os recebimentos 
provisório e definitivo de cada compra e para o pagamento, conforme previsto no Anexo 1 deste edital, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Quanto à sua necessidade: devido à grande demanda de pacientes e trabalhos realizados 
diariamente justifica-se a aquisição destes materiais para o atendimento dos usuários do setor de 
Odontologia da Policlínica Militar de Porto Alegre. A falta desses materiais impossibilita o tratamento 
odontológico fazendo com que se prejudique o atendimento e baixando a produção do setor junto ao 
SIRE. Alguns itens acima relacionados não são necessários para a Odontologia da PMPA, porém foram 
colocados para atender as possíveis necessidades dos Gabinetes Odontológicos das OMs, uma vez que 
tais necessidades não foram apuradas antes da elaboração da tabela de itens dessa Requisição. 

2.2. Quanto ao descritivo: os itens descritos são os que atendem à demanda do setor e, ao 
mesmo tempo, não direcionam a determinada marca, não comprometendo, dessa forma o caráter 
competitivo do processo de aquisição. 

2.3. Quanto à quantidade solicitada: a quantidade foi baseada na média dos últimos cinco 
anos registrados pelo SISCOFIS, adicionado uma margem de segurança e visando atender a demanda, 
uma vez que a equipe do setor é composta, atualmente, por 50 dentistas. Além disso, não há 
disponibilidade desse material nos demais setores da PMPA e alguns produtos serão adquiridos pela 
primeira vez, cuja estimativa foi realizada pelos chefes de especialidade. 

2.4. Quanto às exigências ambientais (Sustentabilidade Ambiental – IN 01/2010): Informo-
vos que o item solicitado atende a todas as exigências ambientais legais vigentes 

2.5. Igualmente visa atender as necessidades das unidades integrantes do GCALC (Grupo de 
Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos) da 3ª Região Militar que manifestaram 
interesse em participar do registro de preços (mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços 
– IRP – publicada via Comprasnet) acompanhada dos documentos alusivos aos requisitos do art. 6º, 
caput e incisos I e II, do Decreto nº 7.892/2013, para os órgãos participantes. 

2.6. A presente contratação tem suas quantidades estimadas para vigorar por um período de 
12 (doze) meses conforme incisos I (quando, pelas características do bem, houver necessidade de 
contratações frequentes), III (quando for conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de 
um órgão) e IV (quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 
ser demandado pela Administração) do art. 3º do Dec. Nr 7.892/2013. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O conjunto de bens descritos no objeto constante no item acima caracterizam-se como 
“bens comuns”, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002, pois constituem-se de 
materiais de uso odontológico cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos 
por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 

 



(Fl 70 do Edital de Pregão Nr 11/2019/PMPA, de 28 de novembro de 2019) 
 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. Garantia/validade dos materiais: O prazo de garantia/validade dos materiais deverá ser 
igual ou superior a dois terços do prazo de validade total estipulado pelo fabricante, salvo se outro mais 
vantajoso for assegurado pelo fabricante. 

4.2. As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Nota 
de Empenho, emitida pela contratante, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto e sua 
especificação. 

4.3. A Nota de Empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la, 
podendo ser via fax, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data do seu recebimento. 

4.4. Os materiais deverão ser entregues nos endereços constantes das Notas de Empenho, em 
dias úteis e no horário compreendido entre 07:30hs e 11:30hs. 

4.5. A entrega dos bens será efetuada no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo final para 
devolução da Nota de Empenho (02 dias úteis a contar do recebimento), no seguinte local (de acordo 
com as Notas de Empenho):  

4.5.1. POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE-RS (PMPA): Avenida 
João Pessoa, 651, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre-RS, CEP 90.040-000; 

4.5.2. COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL – RS (Cmdo do CMS): 
Rua dos Andradas, 562, bairro Centro, Porto Alegre - RS, CEP 90.029-900; 

4.5.3. 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS – RS (3º BSup): Estrada de Morretes, 
S/N, Nova Santa Rita – RS, CEP 92.480-000; 

4.5.4. 8º BATALHÃO LOGÍSTICO – RS (8º BLog): Avenida Bento Gonçalves, 
3156, bairro Partenon, Porto Alegre – RS, CEP 90.650-001; 

4.5.5. 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA – RS (3º RCG): Avenida 
Salvador França, 201, bairro Partenon, Porto Alegre - RS, CEP 90.690-000; 

4.5.6. COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR – RS (Cmdo da 3ª RM): Rua dos 
Andradas, 562, bairro Centro, Porto Alegre - RS, CEP 90.029-900; 

4.5.7. 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO – RS (3º BPE): Rua Correa 
Lima, 550, bairro Santa Tereza, Porto Alegre – RS, CEP 90.850-250; 

4.5.8. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE – RS (HMAPA): 
Avenida Maryland, 450, bairro Auxiliadora, Porto Alegre – RS, CEP 90.440-190; 

4.5.9. COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE – RS (CMPA): Avenida José 
Bonifácio, 363, bairro Farroupilha, Porto Alegre - RS, CEP 90.040-130; 

4.5.10. 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – RS (18º BIMtz): 
Rua Major de Souza Lima, 507, bairro São José, Sapucaia do Sul - RS, CEP 93.218-240; 

4.5.11. 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – RS (19º BIMtz): 
Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 908, bairro Centro, São Leopoldo - RS, CEP 
93.020-080; 

4.5.12. 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO – RS (8º Esqd C 
Mec): Avenida Orleans, 651, bairro Guarujá, Porto Alegre - RS, CEP 91.770-620; 
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4.5.13. CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO 
ALEGRE – RS (CPOR/PA): Rua Corrêa Lima, 140, bairro Menino Deus, Porto Alegre - 
RS, CEP 90.850-250; 

4.5.14. 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO – RS (3º BCom): 
Avenida Serraria, 2680, bairro Espírito Santo, Porto Alegre – RS, CEP 91.770-010; 

4.6. O prazo para entrega poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo fornecedor, antes 
do seu vencimento, desde que ocorra fato superveniente, justificado e aceito pela Contratante. 

4.7. Entregues os bens, os mesmos serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo 
seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações exigidas, no prazo de 03 (três) dias. 

4.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, às custas do fornecedor, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas no ato convocatório. 

4.9. Os bens serão recebidos definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, após a verificação 
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado. 

4.9.1. 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. 

4.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.11. No tocante ao prazo de vigência contratual, decorrente da ata de registro de preços, 
tratando-se de compra, a duração do ajuste (prazo de vigência) deverá atender a regra do art. 57, caput, 
da Lei nº 8.666/93, ou seja, estará limitada ao exercício financeiro em que requisitado o bem ao 
fornecedor registrado, observando-se que a formalização do ajuste deverá ocorrer dentro do prazo de 
validade da ata de registro de preços. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da 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/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; 
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5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
garantia, 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 garantia ou validade; 

6.1.2. 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); 

6.1.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

6.1.6. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou 
inexecução da obrigação e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

6.1.7. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 

6.1.8. Manter seus empregados, quando nas dependências da Contratante, devidamente 
identificados; 

6.1.9. Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até 
o(s) local(is) de entrega; 

6.1.10. Comunicar, imediatamente, à Contratante, por escrito, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de 
medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a 
ocorrer; 

6.1.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.12. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
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6.1.13. Adotar práticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o objeto 
contratual o exigir, incluída, quando for o caso, a obrigação de estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante recolhimento dos produtos após o uso pela 
Administração ou resíduos decorrentes da execução contratual, de forma independente do 
serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação 
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, com o 
encaminhamento do rejeito para disposição final também ambientalmente adequada, na 
forma estabelecida pelo órgão competente; 

6.1.14. Comprovar a origem dos bens importados utilizados nos serviços e da quitação 
dos tributos de importação a eles referentes, no momento da execução do objeto, sob pena 
de rescisão contratual e multa (quando for objeto da licitação serviços de informática); 

6.1.15. Apresentar as certificações emitidas por instituições públicas ou privadas, 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação do objeto, se for o 
caso, aos seguintes requisitos: I) segurança para o usuário e instalações; II) compatibilidade 
eletromagnética; e III) consumo de energia (quando for objeto da licitação serviços de 
informática); 

6.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou à 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do objeto desta licitação, não 
podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder a fiscalização e acompanhamento da execução da Ata de Registro 
de Preços; 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, custos e despesas 
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, ligadas ao cumprimento do presente Edital. 

6.1.18. Apresentação de eventual licença outorgada por órgão competente (exigência de 
comprovação de propriedade). 

6.1.19. Apresentar a “Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos”, 
conforme NBR 14725-4 e NR 20 de Segurança do Trabalho, na forma prevista no 
instrumento convocatório. 

6.1.20. Apresentar o “LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO” expedida pelo 
órgão de Vigilância Sanitária de competência Estadual ou Municipal da sede da licitante, 
válida para o ano em exercício, na forma prevista no instrumento convocatório. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Será admitida a subcontratação do objeto licitatório quando fato superveniente e 
excepcional a demandar. 

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
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8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/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. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 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. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, 
designados pela autoridade competente. 

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 ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade 
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 contrato, 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. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado após regular liquidação da despesa, a qual terá por base os 
comprovantes da entrega do material. 

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.4. 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 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 

10.9. 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. 

10.10. 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. 

10.11. 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. 

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante. 

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

10.13. 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. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
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I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

 

11. DO REAJUSTE 

11.1. Não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação aos preços 
registrados em ata. 

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Falhar ou Fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

13.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 
sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 30 (trinta) dias; 

13.2.3. Multa compensatória de 10% (10 por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

13.2.5. 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;  

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como 
infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

13.2.7. 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 a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

13.5. 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. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

13.8. 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. 

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 



(Fl 78 do Edital de Pregão Nr 11/2019/PMPA, de 28 de novembro de 2019) 
 

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público. 

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

14.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento do envio de lances. 

 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. A aquisição do material de que trata o presente Termo de Referência correrá por conta 
de recursos que originar-se-ão na ND 339030 em créditos específicos, de acordo com a destinação 
constante nas notas de movimentação de crédito. 
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ANEXO 2 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

C M S    -    3ª  R M 
POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º ........./2019/PMPA 
 

 
A POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE, com sede na Avenida João Pessoa, Nr 651, bairro 
Cidade Baixa, na cidade de Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............., neste ato 
representada pelo ...... (cargo e nome), nomeado pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 20..., publicada 
no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo 
n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) 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 n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais 

de uso odontológico para os integrantes do GCALC (Grupo de Coordenação e Acompanhamento das 
Licitações e Contratos) da 3ª Região Militar, especificados no Termo de Referência do Edital de Pregão 
nº 11/2019/PMPA, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 
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:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor: ... (razão social)..... 
CNPJ/MF: ............. 
Endereço: ................ 
Representante: ......(Nome Completo, função e CPF)............ 
 

X Especificação Marca Unidade Qtde estimada 
p/ a PMPA 

Qtde estimada 
p/ o xxxx 

Qtde estimada 
p/o xxxxx 

Quantidade 
estimada total 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

          
          
PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE: O prazo de garantia/validade do objeto desta licitação encontra-se especificado 
no Termo de Referência anexo ao edital de licitação PE Nr 11/2019/PMPA. 

 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
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3.1. O órgão gerenciador será a POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE-RS 
(Avenida João Pessoa, 651, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre-RS, CEP 90.040-000). 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

3.2.1. COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL – RS (Cmdo do CMS): 
Rua dos Andradas, 562, bairro Centro, Porto Alegre - RS, CEP 90.029-900; 

3.2.2. 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS – RS (3º BSup): Estrada de Morretes, 
S/N, Nova Santa Rita – RS, CEP 92.480-000; 

3.2.3. 8º BATALHÃO LOGÍSTICO – RS (8º BLog): Avenida Bento Gonçalves, 3156, 
bairro Partenon, Porto Alegre – RS, CEP 90.650-001; 

3.2.4. 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA – RS (3º RCG): Avenida 
Salvador França, 201, bairro Partenon, Porto Alegre - RS, CEP 90.690-000; 

3.2.5. COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR – RS (Cmdo da 3ª RM): Rua dos 
Andradas, 562, bairro Centro, Porto Alegre - RS, CEP 90.029-900; 

3.2.6. 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO – RS (3º BPE): Rua Correa 
Lima, 550, bairro Santa Tereza, Porto Alegre – RS, CEP 90.850-250; 

3.2.7. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE – RS (HMAPA): 
Avenida Maryland, 450, bairro Auxiliadora, Porto Alegre – RS, CEP 90.440-190; 

3.2.8. COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE – RS (CMPA): Avenida José 
Bonifácio, 363, bairro Farroupilha, Porto Alegre - RS, CEP 90.040-130; 

3.2.9. 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – RS (18º BIMtz): Rua 
Major de Souza Lima, 507, bairro São José, Sapucaia do Sul - RS, CEP 93.218-
240; 

3.2.10. 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – RS (19º BIMtz): 
Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 908, bairro Centro, São Leopoldo - RS, 
CEP 93.020-080; 

3.2.11. 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO – RS (8º Esqd C Mec): 
Avenida Orleans, 651, bairro Guarujá, Porto Alegre - RS, CEP 91.770-620; 

3.2.12. CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO 
ALEGRE – RS (CPOR/PA): Rua Corrêa Lima, 140, bairro Menino Deus, Porto 
Alegre - RS, CEP 90.850-250; 

3.2.13. 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXÉRCITO – RS (3º BCom): 
Avenida Serraria, 2680, bairro Espírito Santo, Porto Alegre – RS, CEP 91.770-
010. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

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

5. VALIDADE DA ATA  
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5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não 
podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. 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. 

6.2. 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). 

6.3. 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. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1.  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 

6.5.2.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. 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. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1.  Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2.  Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3.  Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

6.7.4.  Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. 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: 

6.9.1.  Por razão de interesse público; ou 

6.9.2.  A pedido do fornecedor.  
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7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Termo de Referência. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 
cancelamento do registro do fornecedor. 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 
contratação dos itens nas seguintes hipóteses: 

8.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 
quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor 
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata 
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  
 

Local e data 
 

Assinaturas: 
 

Representante legal do órgão gerenciador  
 
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
 


