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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Outros Atos

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE-
FINITIVA E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO 

02/2021
Dispõe sobre a DIVULGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA E 
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO 02/2021, realizado dia 
30/01/2021

A Fundação Regional Educacional de Avaré (FREA), 
estado de São Paulo, DIVULGA aos interessados a 
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA e HOMOLOGA o Processo 
Seletivo nº 02/2021, conforme detalhado abaixo:

I. CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

Cargo: Contador (a)

Nome RG Classificação

Rute Guimarães Cavalcante 48.810.724-6 1º

João Gabriel de Oliveira Pereira 40.683.411-8 2º

Monique Franciele Araújo Vergueiro 48.069.546-5 3º

Michelle Cristine Bueno Cardoso 41.794.114-6 4º

Nos termos acima, fica HOMOLOGADO o resultado 
final do Processo Seletivo nº     002/2021.

REGISTRA – SE,

AFIXE E

CUMPRA-SE.

Avaré/SP, 08 de fevereiro de 2021

Edson Gabriel da Silva

Presidente - FREA
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO Nº 029/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
076/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II. 
DETENTORA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 
22 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ER 5.250 CO

M 
1,90 9.975,00 

63 ÁCIDO VALPROICO 250 MG - CAPSULA 10.50
0 CAP 0,12 1.260,00 

64 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 9.000 CO
M 

0,48 4.320,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 
89 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ER 1.750 CO

M 
1,90 3.325,00 

130 ÁCIDO VALPROICO 250 MG - CAPSULA 3.500 CAP 0,12 420,00 

131 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 3.000 CO
M 

0,48 1.440,00 

Assinatura: 02/04/2020 Vigência: 01/04/2021 
 
PROCESSO Nº 029/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
074/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II. 
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

06 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG 19.500 COM 0,03 585,00 

07 BIPERIDENO. CLORIDRATO 2 MG 39.000 COM 0,18 7.020,00 

09 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 108.75
0 COM 0,10 10.875,00 

013 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG 3.750 COM 1,00 3.750,00 

015 CLONAZEPAM 2 MG 54.000 COM 0,06 3.240,00 

017 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG 16.500 COM 0,21 3.465,00 
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019 DIAZEPAM 10 MG 60.000 COM 0,11 6.600,00 

025 FENITOINA 100 MG 5.250 COM 0,13 682,50 

026 FENOBARBITAL 100 MG 7.500 COM 0,08 600,00 

027 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG 15.000 CAP 0,06 900,00 

028 HALOPERIDOL 1 MG 4.500 COM 0,13 585,00 

030 
HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML 
SOL IN AMP X 1 ML 1.350 AMP 10,00 13.500,00 

032 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG 3.225 COM 0,34 1.096,50 

033 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG 3.750 COM 0,40 1.500,00 

034 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG 3.000 COM 0,81 2.430,00 

038 OLANZAPINA 10 MG 5.250 COM 0,90 4.725,00 

039 OMEPRAZOL 20 MG 11.250 CAP 0,07 787,50 

041 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG 5.250 COM 0,38 1.995,00 

044 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG 32.250 COM 0,12 3.870,00 

049 RISPERIDONA 2 MG 37.500 COM 0,23 8.625,00 

050 RISPERIDONA 3 MG 4.500 COM 0,44 1.980,00 

065 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG XR 7.500 CAP 0,75 5.625,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

073 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG 6.500 COM 0,03 195,00 

074 BIPERIDENO. CLORIDRATO 2 MG 13.000 COM 0,18 2.340,00 

076 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO 36.250 COM 0,10 3.625,00 

080 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG 1.250 COM ,00 1.250,00 
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082 CLONAZEPAM 2 MG 18.000 COM 0,06 1.080,00 

084 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG 5.500 COM 0,21 1.155,00 

086 DIAZEPAM 10 MG 20.000 COM 0,11 2.200,00 

092 FENITOINA 100 MG 1.750 COM 0,13 227,50 

093 FENOBARBITAL 100 MG 2.500 COM 0,08 200,00 

094 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG 5.000 CAP 0,06 300,00 

095 HALOPERIDOL 1 MG 1.500 COM 0,13 195,00 

097 
HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML 
SOL IN AMP X 1 ML 450 AMP 10,00 4.500,00 

099 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG 1.075 COM 0,34 365,50 

100 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG 1.250 COM 0,40 500,00 

101 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG 1.000 COM 0,81 810,00 

105 OLANZAPINA 10 MG 1.750 COM 0,90 1.575,00 

106 OMEPRAZOL 20 MG 3.750 CAP 0,07 262,50 

108 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG 1.750 COM 0,38 665,00 

111 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG 10.750 COM 0,12 1.290,00 

116 RISPERIDONA 2 MG 12.500 COM 0,23 2.875,00 

117 RISPERIDONA 3 MG 1.500 COM 0,44 660,00 

132 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG XR 2.500 CAP 0,75 1.875,00 

Assinatura: 02/04/2020 Vigência: 01/04/2021 
 
PROCESSO Nº 029/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
073/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II. 
DETENTORA: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 1.500 COM 1,13 1.695,00 

02 ALPRAZOLAM 0,5 MG 1.050 COM 0,67 703,50 

03 ALPRAZOLAM 1 MG 3.150 COM 0,69 2.173,50 

04 ALPRAZOLAM 2 MG 3.750 COM 2,02 7.575,00 

05 AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG 900 COM 0,93 837,00 

16 
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML – SOLUÇÃO 
ORAL GOTAS 20 ML 150 FRS 10,00 1.500,00 

23 DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG 3.750 CAP 2,37 8.887,50 

35 LORAZEPAM 2 MG 11.250 COM 0,73 8.212,50 

36 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG 4.350 COM 0,92 4.002,00 

40 OXCARBAZEPINA 600 MG 6.375 COM 3,10 19.762,50 

59 TOPIRAMATO 25 MG 3.750 COM 1,58 5.925,00 

61 TOPIRAMATO 100 MG 9.000 COM 5,09 45.810,00 

62 TRAZODONA, CLORIDRATO 50 MG 3.000 COM 0,89 2.670,00 

67 ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG 6.000 COM 1,68 10.080,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

68 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 500 COM 1,13 565,00 

69 ALPRAZOLAM 0,5 MG 350 COM 0,67 234,50 

70 ALPRAZOLAM 1 MG 1.050 COM 0,69 724,50 

71 ALPRAZOLAM 2 MG 1.250 COM 2,02 2.525,00 

72 AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG 300 COM 0,93 279,00 

83 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML – SOLUÇÃO 50 FRS 10,00 500,00 
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ORAL GOTAS 20 ML 

90 DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG 1.250 CAP 2,37 2.962,50 

102 LORAZEPAM 2 MG 3.750 COM 0,73 2.737,50 

103 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG 1.450 COM 0,92 1.334,00 

107 OXCARBAZEPINA 600 MG 2.125 COM 3,10 6.587,50 

126 TOPIRAMATO 25 MG 1.250 COM 1,58 1.975,00 

128 TOPIRAMATO 100 MG 3.000 COM 5,09 15.270,00 

129 TRAZODONA, CLORIDRATO 50 MG 1.000 COM 0,89 890,00 

134 ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG 2.000 COM 1,68 3.360,00 

Assinatura: 02/04/2020 Vigência: 01/04/2021 
PROCESSO Nº 029/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
075/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II. 
DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

011 CITALOPRAM, BROMIDRATO 20 MG 6.000 COM 0,11 660,00 

014 CLONAZEPAM 0,5 MG 3.750 COM 0,07 262,50 

018 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG 10.500 COM 0,33 3.465,00 

021 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG 6.750 COM 1,03 6.952,50 

024 ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG 12.000 COM 0,16 1.920,00 

029 HALOPERIDOL 5 MG 32.250 COM 0,19 6.127,50 

037 OLANZAPINA 5 MG 1.875 COM 0,75 1.406,25 

045 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25 MG 20.250 COM 0,30 6.075,00 

046 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100 MG 12.750 COM 1,02 13.005,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

7

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 08 de fevereiro de 2021 Ano V | Edição nº 869

047 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200 MG 3.750 COM 1,65 6.187,50 

048 RISPERIDONA 1 MG 12.750 COM 0,09 1.147,50 

051 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG 32.250 COM 0,11 3.547,50 

060 TOPIRAMATO 50 MG 25.500 COM 0,20 5.100,00 

066 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG XR 6.750 CAP 2,25 15.187,50 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

078 CITALOPRAM, BROMIDRATO 20 MG 2.000 COM 0,11 220,00 

081 CLONAZEPAM 0,5 MG 1.250 COM 0,07 87,50 

085 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG 3.500 COM 0,33 1.155,00 

088 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG 2.250 COM 1,03 2.317,50 

091 ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG 4.000 COM 0,16 640,00 

096 HALOPERIDOL 5 MG 10.750 COM 0,19 2.042,50 

104 OLANZAPINA 5 MG 625 COM 0,75 468,75 

112 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25 MG 6.750 COM 0,30 2.025,00 

113 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100 MG 4.250 COM 1,02 4.335,00 

114 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200 MG 1.250 COM 1,65 2.062,50 

115 RISPERIDONA 1 MG 4.250 COM 0,09 382,50 

118 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG 10.750 COM 0,11 1.182,50 

127 TOPIRAMATO 50 MG 8.500 COM 0,20 1.700,00 

133 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG XR 2.250 CAP 2,25 5.062,50 

Assinatura: 02/04/2020 Vigência: 01/04/2021 
 
PROCESSO Nº 040/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
096/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo odontológico e 
descartável para Centro de Especialidades Odontológicas, UBS, UFS, EMEBs, pelo período de 
12 meses. 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 

Abaixador de Língua de madeira - pacote 
100 unidades  
Indicado para facilitar o exame de boca, 
garganta e órgão circunvizinhos. 
Material: Madeira, formato convencional, 14 
cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 
mm de espessura, superfícies e bordas lisas. 
Embalagem com 100 unidades. 

75 PCT 2,86 214,50 

4 

Água destilada – galão 5 litros  
Indicado para uso em autoclaves, confecção 
de próteses e artesanatos, enxágue de 
vidraria e instrumentos e outros que 
necessitem de água pura isenta de químicos, 
minerais e sais minerais. 
Não estéril e quimicamente pura, isenta de 
sais solúveis. 
Água obtida através do processo de 
condensação do vapor de água obtido pela 
ebulição ou pela evaporação. Embalagem com 
5 litros 

116 GAL 7,20 835,20 

9 

 Agulha Hipodérmica 25x0,7 mm caixa/ 100 
unidades 
São utilizadas para irrigações em geral 
(cirurgias, procedimentos endodônticos, entre 
outros).Tamanho: 25mmx0,7mm  
Cânula siliconizada que desliza facilmente, 
diminuindo a dor do paciente; 
Bisel trifacetado que torna a aplicação mais 
fácil e reduz a dor do paciente; 
Protetor plástico que garante a total proteção 
da agulha para um melhor acoplamento à 
seringa. Embalagem com 100 unidades. 

04 CX 8,94 35,76 

12 

Algodão Hidrófilo com 500 gramas  
Utilizado para higienização e assepsia da pele. 
Além de uso odontológico.  
Não estéril. Embalagem com 500 g. 

27 ROL 10,75 290,25 

Assinatura: 04/05/2020 Vigência: 03/05/2021 
 
PROCESSO Nº 040/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
100/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo odontológico e 
descartável para Centro de Especialidades Odontológicas, UBS, UFS, EMEBs, pelo período de 
12 meses. 
DETENTORA: DENTAL OESTE EIRELI - EPP 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

03 

Adesivo para Esmalte e Dentina com 6 ml    
Indicado para todas as classes de restaurações 
diretas com compósitos (Classes I, II, III, IV e V) 
e cimentos ionoméricos fotopolimerizáveis. 
Cimentação adesiva (em conjunto com cimento 
resinoso) de peças protéticas (pinos 
intracanais/núcleos, coroas, onlajs/inlays, 
facetas, etc) em fibra de vidro, cerômero, 
cerâmica, resina e metal. Reparos adesivos em 
cerâmicas e compósitos. Adesivo o 
monocomponente. Sistema adesivo 
fotopolimerizável convencional de dois passos, 
técnica do condicionamento ácido total, primer e 
adesivo em um só frasco, elevado poder de 
resistência adesiva, contém namopartículas que 
conferem maior estabilidade e resistência ao 
filme adesivo, solvente a base etanol, com MDP: 
faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao 
adesivo um potencial superior de adesão, baixo 
índice de absorção e solubilidade. Baixa 
incidência de hipersensibilidade. Embalagem 
com 6 ml de primer +adesivo. 

90 FRS 64,46 5.801,40 

07 

Agulha Gengival curta 30 G curta -  CAIXA 
com 100 unidades 
Agulha gengival para anestesia odontológica 
30G-curta, descartável, estéril, confeccionada 
em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado 
e sem rebarbas, com sistema de encaixe 
universal, embalada individualmente. 
Acondicionadas em caixas com 100 unidades. 

184 CX 30,71 5.650,64 

15 

Amalgama em capsula de 2 porções -  
EMBALAGEM  com 50 cápsulas. 
Utilizado com restaurador dentário. Excelente 
manuseio, facilidade de manipulação e de 
aplicação, condensabilidade, brunimento, 
qualidade no contato interproximal, escultura e 
características de presa asseguram que o com 
as necessidades do profissional. Presa regular, 
variação dimensional positiva. A variação 
dimensional assegura um excelente selamento 
nas margens. Composição:40% de prata, 31,3% 

34 EMBA 137,37 4.670,58 
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de estanho,28,7%de cobre e 47,9% de 
mercúrio. Presa Regular. Embalagem com 50 
cápsulas de 2 porções. 

16 

Anestésico Citocaina 3% - CAIXA com 50 
tubetes com vaso constritor com 1,8ml 
A Citocaina 3% está indicada para anestesia de 
bloqueia nervoso regional em odontologia. 
Anestesia de infiltração em odontologia, onde 
não há necessidade de isquemia profunda na 
área injetada. Embalagem com 50 tubetes c/1,8 
ml cada. 

248 CX 85,16 21.119,68 

18 

Anestésico Injetável à base de Mepivacaína 
2% com epinefrina 1:100  - CAIXA com 50 
tubetes com 1,8 ml 
Indicado para procedimentos de prolongada 
duração e que necessitam de anestesia pós-
operatória. Utilizada em tratamentos cirúrgicos 
em geral e em pacientes asmáticos. 
Mepivacaína: o sal mepivacaína apresenta 
características semelhantes à lidocaína, porém, 
com efeito menos vasodilatar. O início de ação 
deste produto também é mais rápido que os 
demais sais. Embalagem com 50 tubetes com 
1,8ml cada 

173 CX 144,98 25.081,54 

19 

Anestésico tópico pomada benzocaína 20% -  
CAIXA com 12 gramas 
Substância anestésica local, usada como 
calmante para dores, sua rápida aborção ocorre 
através das mucosas. Sabor Tutti-Frutti.  
Embalagem com 12 gramas. 

49 CX 9,80 480,20 

58 

Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio (13 
g base + 11 g catalisador) 
 Indicado para o capeamento pulpar e 
forramento protetor sob restauradores, cimentos 
e outros materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção pulpar 
em especial em cavidades profundas; cimento 
sem eugenol não interfere em futuro 
reembasamento do provisório nem na futura 
cimentação adesiva, preparos protéticos são 
mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um 
cimento que ao mesmo tempo seja protetor. 
Presa rápida: rápido endurecimento; 
biocompatível. Kit com 13 g de base+11 g de 
catalisador+1 bloco de mistura.  

45 KIT 22,66 1.019,70 

72 
Disco de Lixa 16 mm com 100 unidades   
Indicados para acabamento e polimento dental 
Costado em poliéster que proporciona maior 

38 EMBA 79,76 3.030,88 
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flexibilidade e acesso interproximal. 
Melhor relação custo x benefício. Produto 
atóxico e não-inflamável. Composição: Poliéster, 
resina e óxido de alumínio. Uso: Instalar o 
mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco na 
extremidade do mandril. Aplicar o produto em 
rotação baixa, exercendo pouca pressão, em 
movimentos circulares e toques intermitentes. 
Para se obter melhor resultado utilizar os discos 
nas 4 granulações (grossa, média, fina e 
extrafina). Discos de lixa sortidos, no tamanho 
16 mm.  

76 

Esponja Hemostática com 10 unidades 
Especialmente indicada na cirurgia devido ao 
seu grande poder hemostático e cicatrizante  
Substitui o algodão com muitas vantagens nas 
extrações dentais. É uma esponja hemostática, 
obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, 
esterilizada por raios gama, pesando não mais 
de 10 mg, completamente reabsorvível pelo 
organismo e desenvolvida para uso diário.  
Dimensões:1 cm x1cm. Esterilizado por 
irradiação. Caixa com 10 unidades. 

98 CX 48,10 4.713,80 

83 

Filme Radiográfico Adulto com 150 unidades  
Indicado para tomadas radiográficas intraorais 
(3x4cm), velocidade-E. 
Tempo de exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), dependendo 
do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por até 
30 anos. 

30 CX 156,66 4.699,80 

86 

Fio de Sutura Seda 3.0 com agulha 1/2 CT 1,7 
cm  
O fio de sutura agulhado tem como finalidade a 
sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando 
em procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7 cm. Fio 
sintetizado com material natural, filamento de 
Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio 
Gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação e 
fixação para garantir punção fácil e segura. 
Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. 
Embalados individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária 
trata-se de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo 

75 CX 32,00 2.400,00 
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em Odontologia.  
Embalagem com 24 unidades. 

98 

Ionômero para restauração - KIT  
Indicado para: Restaurações de dentes 
decíduos, restaurações tipo classe III e V. 
Reparos de erosões em regiões cervicais não 
cariosas, para tratamento restaurador a 
traumático (ART), cimentações provisórias de 
coroas, restaurações provisórias. 
É um cimento de presa rápida, possui uma boa 
adesão ao esmalte e à dentina sendo 
desnecessário a criação de retenções. 
Biocompatível. 
Maior capacidade de liberação de flúor com 
finalidade anticariogênica. 
Maior capacidade de recarga de flúor.  
Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido + 1 
dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

68 KIT 41,04 2.790,72 

101 

Lima endodôntica15 a 40 21 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

19 CX 13,33 253,27 

102 

Lima endodôntica 15 a 40 25 mm com 6 
unidades 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

15 CX 12,00 180,00 

103 

Lima endodôntica15 a 40 31 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

12 CX 11,73 140,76 

105 
Lima endodôntica 45 a 80 25 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 

15 CX 14,80 222,00 
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proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

106 

Lima endodôntica 45 a 80 31 mm com 6 
unidades 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

08 CX 15,36 122,88 

107 

 Lima endodôntica nº 10 21 mm com 6 
unidades 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

12 CX 15,32 183,84 

108 

Lima endodôntica nº10 25 mm com 6 
unidades   
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência.Embalagem com 6 unidades. 

12 CX 15,42 185,04 

132 

Resina Flow A1  
Resina Natural Flow A1 com 2,4 g-130 
UNIDADES  2,4 g. 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 2,4 
g. 

98 UN 33,46 3.279,08 
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133 

Resina Flow A2 
Resina Natural Flow A2 com 2,4 g- 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 2,4 
g. 

98 UN 28,39 2.782,22 

135 

Resina Flow A 3.5 
Resina Natural Flow A3.5 com 2,4 g-130 
UNIDADES  com 2,4 g. 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  
Embalagem com 2,4 g. 

98 UN 28,56 2.798,88 

138 

Resina Microhíbrida na cor A2  
Resina Microhíbrida A2 seringa com 4 g 
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 

139 UN 28,86 4.011,54 
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Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

139 

Resina Microhibrida  na cor A3  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura  
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

139 UN 28,86 4.011,54 

140 

Resina Microhibrida na cor A3.5  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 

139 UN 28,86 4.011,54 
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Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

141 

Resina Microhibrida na cor B2  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

68 UN 28,86 1.962,48 
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142 

Resina Microhibrida na cor B3 
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura  
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

68 UN 28,86 1.962,48 

144 

-Resina Microhibrida na cor C 2  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 

68 UN 28,86 1.962,48 
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Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

145 

Resina Microhibrida nas cores  A1  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

139 UN 28,86 4.011,54 

149 

Selante com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 Ácido 
ataque gel de 3 g  
Produto para ser aplicado nas superfícies 
oclusais dos dentes. O produto polimerizado 
forma uma película contínua e resistente, 
utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, 
protegendo-os das cáries. O produto possui 
ainda uma ação complementar de profilaxia, 
devido à presença de fluoretos em sua 
formulação. 
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor.  
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.  
A utilização de selantes tem sido amplamente 

57 KIT 41,22 2.349,54 
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recomendada devido ao seu sucesso em reduzir 
significativamente as cáries oclusais.  
Contém duas fontes de flúor conferindo ao 
produto uma ação rápida inicial (exercida pelo 
Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada 
porém profunda (Fluoreto de Cálcio); 
Fotopolimerizável.  
Alto índice de adesão.  
Ótima fluidez, bom escoamento nas fóssulas e 
fissuras.  
Liberação de Flúor  atividade anticariogênica.  
Menores índices de recidiva de cárie em dentes 
selados 
Embalagem com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 
Ácido ataque gel de 3 g. 

159 

Verniz Cavitário com 10ml  
Indicado para reduzir a infiltração ao redor da 
maioria dos materiais restauradores, 
especialmente das restaurações de amálgama, 
é feito com matéria prima com alto teor de 
pureza. Cria uma barreira contra agentes 
químicos, forma uma película sobre a superfície 
e promove o selamento marginal. 
Solução de verniz cavitário, atua como uma 
barreira contra os agentes químicos presentes 
nos materiais restauradores.  
Diminuição da sensibilidade pós-operatória. 
É usado no tratamento do choque galvânico 
Embalagem com 10ml. 

27 UN 11,38 307,26 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

163 

Adesivo para Esmalte e Dentina com 6 ml    
Indicado para todas as classes de restaurações 
diretas com compósitos (Classes I, II, III, IV e V) 
e cimentos ionoméricos fotopolimerizáveis. 
Cimentação adesiva (em conjunto com cimento 
resinoso) de peças protéticas (pinos 
intracanais/núcleos, coroas, onlajs/inlays, 
facetas, etc) em fibra de vidro, cerômero, 
cerâmica, resina e metal. Reparos adesivos em 
cerâmicas e compósitos. Adesivo o 
monocomponente. Sistema adesivo 
fotopolimerizável convencional de dois passos, 
técnica do condicionamento ácido total, primer e 
adesivo em um só frasco, elevado poder de 
resistência adesiva, contém namopartículas que 
conferem maior estabilidade e resistência ao 
filme adesivo, solvente a base etanol, com MDP: 

30 FRS 64,46 1.933,80 
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faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao 
adesivo um potencial superior de adesão, baixo 
índice de absorção e solubilidade. Baixa 
incidência de hipersensibilidade. Embalagem 
com 6 ml de primer +adesivo. 

167 

Agulha Gengival curta 30 G curta -  CAIXA 
com 100 unidades 
Agulha gengival para anestesia odontológica 
30G-curta, descartável, estéril, confeccionada 
em aço inoxidável, com bisel trifacetado, afiado 
e sem rebarbas, com sistema de encaixe 
universal, embalada individualmente. 
Acondicionadas em caixas com 100 unidades. 

61 CX 30,71 1.873,31 

175 

Amalgama em capsula de 2 porções -  
EMBALAGEM  com 50 cápsulas. 
Utilizado com restaurador dentário. Excelente 
manuseio, facilidade de manipulação e de 
aplicação, condensabilidade, brunimento, 
qualidade no contato interproximal, escultura e 
características de presa asseguram que o com 
as necessidades do profissional. Presa regular, 
variação dimensional positiva. A variação 
dimensional assegura um excelente selamento 
nas margens. Composição:40% de prata, 31,3% 
de estanho,28,7%de cobre e 47,9% de 
mercúrio. Presa Regular. Embalagem com 50 
cápsulas de 2 porções. 

11 EMBA 137,37 1.511,07 

176 

Anestésico Citocaina 3% - CAIXA com 50 
tubetes com vaso constritor com 1,8ml 
A Citocaina 3% está indicada para anestesia de 
bloqueia nervoso regional em odontologia. 
Anestesia de infiltração em odontologia, onde 
não há necessidade de isquemia profunda na 
área injetada.  
Embalagem com 50 tubetes c/1,8 ml cada. 

82 CX 85,16 6.983,12 

178 

Anestésico Injetável à base de Mepivacaína 
2% com epinefrina 1:100  - CAIXA com 50 
tubetes com 1,8 ml 
Indicado para procedimentos de prolongada 
duração e que necessitam de anestesia pós-
operatória. Utilizada em tratamentos cirúrgicos 
em geral e em pacientes asmáticos. 
Mepivacaína: o sal mepivacaína apresenta 
características semelhantes à lidocaína, porém, 
com efeito menos vasodilatar. O início de ação 
deste produto também é mais rápido que os 
demais sais. Embalagem com 50 tubetes com 
1,8ml cada 

57 CX 144,98 8.263,86 
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179 

Anestésico tópico pomada benzocaína 20% -  
CAIXA com 12 gramas 
Substância anestésica local, usada como 
calmante para dores, sua rápida aborção ocorre 
através das mucosas. Sabor Tutti-Frutti.  
Embalagem com 12 gramas. 

16 CX 9,80 156,80 

189 

Broca Cirúrgica Zekrya 23 mm 
Indicada como auxiliar em cirurgias orais. 
Material: Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; 
Para alta rotação. Embalagem com 1 unidade. 

50 UN 21,45 1.072,50 

218 

Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio (13 
g base + 11 g catalisador) 
 Indicado para o capeamento pulpar e 
forramento protetor sob restauradores, cimentos 
e outros materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção pulpar 
em especial em cavidades profundas; cimento 
sem eugenol não interfere em futuro 
reembasamento do provisório nem na futura 
cimentação adesiva, preparos protéticos são 
mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um 
cimento que ao mesmo tempo seja protetor. 
Presa rápida: rápido endurecimento; 
biocompatível. 
Kit com 13 g de base+11 g de catalisador+1 
bloco de mistura.  

15 KIT 22,66 339,90 

232 

Disco de Lixa 16 mm com 100 unidades   
Indicados para acabamento e polimento dental 
Costado em poliéster que proporciona maior 
flexibilidade e acesso interproximal. 
Melhor relação custo x benefício. Produto 
atóxico e não-inflamável. Composição: Poliéster, 
resina e óxido de alumínio. Uso: Instalar o 
mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco na 
extremidade do mandril. Aplicar o produto em 
rotação baixa, exercendo pouca pressão, em 
movimentos circulares e toques intermitentes. 
Para se obter melhor resultado utilizar os discos 
nas 4 granulações (grossa, média, fina e 
extrafina). 
Discos de lixa sortidos, no tamanho 16 mm.  

12 EMBA 79,76 957,12 

236 

Esponja Hemostática com 10 unidades 
Especialmente indicada na cirurgia devido ao 
seu grande poder hemostático e cicatrizante  
Substitui o algodão com muitas vantagens nas 
extrações dentais. É uma esponja hemostática, 
obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, 
esterilizada por raios gama, pesando não mais 

32 CX 48,10 1.539,20 
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de 10 mg, completamente reabsorvível pelo 
organismo e desenvolvida para uso diário.  
Dimensões:1 cm x1cm. Esterilizado por 
irradiação. Caixa com 10 unidades. 

243 

Filme Radiográfico Adulto com 150 unidades  
Indicado para tomadas radiográficas intraorais 
(3x4cm), velocidade-E. 
Tempo de exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), dependendo 
do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por até 
30 anos. 

10 CX 156,66 1.566,60 

244 

Filme Radiográfico Infantil com 100 unidades  
Indicado para tomadas radiográficas intraorais 
(3x4cm), velocidade-E. 
Tempo de exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), dependendo 
do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por até 
30 anos. 

05 CX 181,98 909,90 

246 

Fio de Sutura Seda 3.0 com agulha 1/2 CT 1,7 
cm  
O fio de sutura agulhado tem como finalidade a 
sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando 
em procedimentos cirúrgicos. Agulha em aço 
inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7 cm. Fio 
sintetizado com material natural, filamento de 
Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio 
Gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação e 
fixação para garantir punção fácil e segura. 
Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. 
Embalados individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária 
trata-se de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo 
em Odontologia.  
Embalagem com 24 unidades. 

25 CX 32,00 800,00 

258 

Ionômero para restauração - KIT  
Indicado para: Restaurações de dentes 
decíduos, restaurações tipo classe III e V. 
Reparos de erosões em regiões cervicais não 
cariosas, para tratamento restaurador a 
traumático (ART), cimentações provisórias de 
coroas, restaurações provisórias. 

22 KIT 41,04 902,88 
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É um cimento de presa rápida, possui uma boa 
adesão ao esmalte e à dentina sendo 
desnecessário a criação de retenções. 
Biocompatível. 
Maior capacidade de liberação de flúor com 
finalidade anticariogênica. 
Maior capacidade de recarga de flúor.  
Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido + 1 
dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

261 

Lima endodôntica 15 a 40 21 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

06 CX 13,33 79,98 

262 

Lima endodôntica 15 a 40 25 mm com 6 
unidades 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

05 CX 12,00 60,00 

263 

Lima endodôntica 15 a 40 31 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

03 CX 11,73 35,19 

264 

Lima endodôntica 45 a 80 21 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

06 CX 15,50 93,00 

265 
Lima endodôntica 45 a 80 25 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 

05 CX 14,80 74,00 
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proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

266 

Lima endodôntica 45 a 80 31 mm com 6 
unidades 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

02 CX 15,36 30,72 

267 

 Lima endodôntica nº 10 21 mm com 6 
unidades 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

03 CX 15,32 45,96 

268 

Lima endodôntica nº 10 25 mm com 6 
unidades   
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, empregado 
para preparo químico cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui secção transversal em forma 
de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade 
e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

03 CX 15,42 46,26 

287 

Ponta de Papel Absorvente 15 a 40  
Usado em endodontia para a obturação de 
canais radiculares.  
Com alto poder de absorção.  
São feitos pelo processo manual, por ser este 
processo tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

06 CX 21,35 128,10 

292 

Resina Flow A1  
Resina Natural Flow A1 com 2,4 g-130 
UNIDADES  2,4 g. 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  

32 UN 33,46 1.070,72 
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Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  
Embalagem com 2,4 g. 

293 

Resina Flow A2 
Resina Natural Flow A2 com 2,4 g- 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  
Embalagem com 2,4 g. 

32 UN 28,39 908,48 

294 

Resina Flow A3  
Resina Natural Flow A3 com 2,4 g 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. 
 Embalagem com 2,4 g. 

32 UN 28,39 908,48 

295 

Resina Flow A 3.5 
Resina Natural Flow A3.5 com 2,4 g-130 
UNIDADES  com 2,4 g. 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  

32 UN 28,56 913,92 
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Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  
Embalagem com 2,4 g. 

298 

Resina Microhíbrida na cor A2  
Resina Microhíbrida A2 seringa com 4 g 
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

46 UN 28,86 1.327,56 

299 

Resina Microhibrida  na cor A3  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 

46 UN 28,86 1.327,56 
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Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura  
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

300 

Resina Microhibrida na cor A3.5  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

46 UN 28,86 1.327,56 

301 Resina Microhibrida na cor B2  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 

22 UN 28,86 634,92 
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em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

302 

Resina Microhibrida na cor B3 
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura  
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 

22 UN 28,86 634,92 
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Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

304 

-Resina Microhibrida na cor C 2  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

22 UN 28,86 634,92 

305 

Resina Microhibrida nas cores  A1  
Resina microhíbrida para restaurações diretas 
em dentes anteriores e posteriores em Classes 
I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 
Restaurações indiretas (inlays, onlays e 
facetas); 
Fechamento de diastemas;  
Confecção de núcleos de preenchimento; 
Esplintagem de dentes com mobilidade. 
Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. 
Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica 
silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 

46 UN 28,86 1.327,56 
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a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; 
Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, 
facilitando a confecção de restaurações com 
boa estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante elevadas 
propriedades mecânicas. 
Sistema de cores simplificado: total de 12 cores 
mais utilizadas no dia a dia.  
Maior fluorescência.  
Ótimos resultados estéticos.  
Alta resistência ao desgaste.  
Seringa com 4 g. 

309 

Selante com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 Ácido 
ataque gel de 3 g  
Produto para ser aplicado nas superfícies 
oclusais dos dentes. O produto polimerizado 
forma uma película contínua e resistente, 
utilizada para vedar fissuras, fóssulas e sulcos, 
protegendo-os das cáries. O produto possui 
ainda uma ação complementar de profilaxia, 
devido à presença de fluoretos em sua 
formulação. 
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor.  
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor.  
A utilização de selantes tem sido amplamente 
recomendada devido ao seu sucesso em reduzir 
significativamente as cáries oclusais.  
Contém duas fontes de flúor conferindo ao 
produto uma ação rápida inicial (exercida pelo 
Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada 
porém profunda (Fluoreto de Cálcio); 
Fotopolimerizável.  
Alto índice de adesão.  
Ótima fluidez, bom escoamento nas fóssulas e 
fissuras.  
Liberação de Flúor  atividade anticariogênica.  
Menores índices de recidiva de cárie em dentes 
selados 
Embalagem com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 
Ácido ataque gel de 3 g. 

18 KIT 41,22 741,96 

319 

Verniz Cavitário com 10ml  
Indicado para reduzir a infiltração ao redor da 
maioria dos materiais restauradores, 
especialmente das restaurações de amálgama, 
é feito com matéria prima com alto teor de 
pureza. Cria uma barreira contra agentes 
químicos, forma uma película sobre a superfície 
e promove o selamento marginal. 

08 UN 11,38 91,04 
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Solução de verniz cavitário, atua como uma 
barreira contra os agentes químicos presentes 
nos materiais restauradores.  
Diminuição da sensibilidade pós-operatória. 
É usado no tratamento do choque galvânico 
Embalagem com 10ml. 

Assinatura: 04/05/2020 Vigência: 03/05/2021 
 
PROCESSO Nº 040/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
099/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo odontológico e 
descartável para Centro de Especialidades Odontológicas, UBS, UFS, EMEBs, pelo período de 
12 meses. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

185 

Bobina para esterilização em autoclave 10 
cm x 100m  
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

110 UN 62,69 6.895,90 

221 

Compressas Cirúrgica 7,5 x 7,5 cm com 10 
unidades  
Aborção de secreção, em curativos os 
cirurgias em geral. Estéril 
Medidas:7,5 cm x7,5 cm(fechada)- 15cmx15 
cm (aberta). 
Composição:70% viscose, 30%poliéster. 
Alto poder de absorção, total ausência de fios 
soltos. 
Livre de Manchas e impurezas, isenta de 
amido e alvejante óptico.  
Embalagem com 10 unidades.7,5cm x7,5 cm. 

3.750 PCT 1,12 4.200,00 

222 

Compressas de gazes 13 fio com 500 
unidades. 7,5x7,5cm não estéril  
Indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos 
em geral e antissepsia da pele e ou mucosas 
para procedimentos invasivos, fio 100% 

237 PCT 26,07 6.178,59 
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algodão, alvejadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 
x7,5cm. Não soltam fiapos, que possuem 
acabamento lateral em toda a sua extensão. 
9 fios. Embalagem com 500 unidades. 

281 

Papel Toalha Interfolha 2 Dobras – Pacote 
com 1000 un 
 Indicado para secar as mãos. 
Tamanho: 20x23cm. 
100% celulose virgem. 
 Macio. 
 Resistente. 
 Absorvente. 
 Embalagem com 1.000 unidades. 

100 PCT 17,79 1.779,00 

Assinatura: 04/05/2020 Vigência: 03/05/2021 
 
PROCESSO Nº 040/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
098/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo odontológico e 
descartável para Centro de Especialidades Odontológicas, UBS, UFS, EMEBs, pelo período de 
12 meses. 
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

10 

Álcool 70% 1 litro 
Indicado para desinfecção de nível médio ou 
intermediário em superfícies fixas e 
ambientes. Hidratado na concentração de 
70ºINPM (70%em peso). 
Deve ser utilizado puro, procedendo 3 
aplicações com intervalos de 10 minutos entre 
cada uma delas. Embalagem com 1litros. 

675 FRS 5,92 3.996,00 

25 

Bobina para esterilização em autoclave 10 
cm x 100m  
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

330 UN 62,69 20.687,70 
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61 

Compressas Cirúrgica 7,5 x 7,5 cm com 10 
unidades  
Aborção de secreção, em curativos os 
cirurgias em geral. Estéril 
Medidas:7,5 cm x7,5 cm(fechada)- 15cmx15 
cm (aberta). 
Composição:70% viscose, 30%poliéster. 
Alto poder de absorção, total ausência de fios 
soltos. 
Livre de Manchas e impurezas, isenta de 
amido e alvejante óptico.  
Embalagem com 10 unidades.7,5cm x7,5 cm. 

11.250 PCT 0,93 10.462,50 

62 

Compressas de gazes 13 fio com 500 
unidades. 7,5x7,5cm não estéril  
Indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos 
em geral e antissepsia da pele e ou mucosas 
para procedimentos invasivos, fio 100% 
algodão, alvejadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 
x7,5cm. Não soltam fiapos, que possuem 
acabamento lateral em toda a sua extensão. 
9 fios. Embalagem com 500 unidades. 

713 PCT 31,27 22.295,51 

121 

Papel Toalha Interfolha 2 Dobras – Pacote 
com 1000 un 
 Indicado para secar as mãos. 
Tamanho: 20x23cm. 
100% celulose virgem. 
 Macio. 
 Resistente. 
 Absorvente. 
 Embalagem com 1.000 unidades. 

300 PCT 17,79 5.337,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

170 

Álcool 70% 1 litro 
Indicado para desinfecção de nível médio ou 
intermediário em superfícies fixas e 
ambientes. Hidratado na concentração de 
70ºINPM (70%em peso). 
Deve ser utilizado puro, procedendo 3 
aplicações com intervalos de 10 minutos entre 
cada uma delas. Embalagem com 1litros. 

225 FRS 5,92 1.332,00 

Assinatura: 04/05/2020 Vigência: 03/05/2021 
 
PROCESSO Nº 040/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
097/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo odontológico e 
descartável para Centro de Especialidades Odontológicas, UBS, UFS, EMEBs, pelo período de 
12 meses. 
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

2 

Acido Fosfórico 37% com 3 seringas de 
2,5ml 
Indicado no condicionamento do esmalte e 
dentina para melhorar a adesão dos materiais 
restauradores ao dente. Gel de baixa 
viscosidade e com propriedade tixotrópica, 
possui corante azul que facilita sua 
visualização e controle durante a aplicação, 
possui boa afinidade com água, o que permite 
fácil remoção após o condicionamento. Não 
escorre do local aplicado. Embalagem com 3 
seringas com 2,5ml cada + 3 pontas para 
aplicação. 

83 EMBA 7,15 593,45 

5 

Água Oxigenada 10 volumes 1 litro 
Antisséptico para uso em feridas e como 
removedor de tecidos mortos. 
Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%.  

38 FRS 6,97 264,86 

6 

Agulha Gengival 30G extracurta 15 mm 
cx/100 unidades    
Indicado para aplicação de anestésicos 
injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com 
niquelação galvânica; 
Produto estéril. 
30G extracurta 15 mm. 

45 CX 37,08 1.668,60 

8 

Agulha Gengival longa 27G longa - CAIXA  
com 100 unidades 
Agulha gengival para anestesia odontológica 
27G-Longa, descartável, estéril, 
confeccionada em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado, afiado e sem rebarbas, com 
sistema de encaixe universal, embalada 
individualmente. Acondicionadas em caixas 
com 100 unidades. 

38 CX 39,73 1.509,74 

14 

Almotolia plastica  transparente  250ml  
Recipiente indicado para armazenamento de 
líquidos. 
Frasco de 250ml.  

105 UN 3,58 375,90 

20 
Aplicador de microbrush com 100 unidades   
Indicado para aplicação de adesivos e 
soluções em procedimentos de restauração, 

165 EMBA 20,70 3.415,50 
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cimentação, selamento e remoção de 
excessos. Flexibilidade, dobram-se facilmente 
até 90º, cores vivas, contraste para melhor 
visualização e diferenciação, pontas em fibras 
não absorventes e resistentes à abrasão, fino 
(1,5 mm). 
Embalagem com 100 unidades. 

22 

Bicarbonato de Sódio 250 gramas - 
FRASCOS  
No mais alto grau de pureza disponível, 
permite ótima profilaxia oral com remoção de 
placa bacteriana. Por possuir granulação Extra 
Fina proporciona jateamento amplo, livre e  
Contínuo. Não causa danos ao esmalte e 
gengiva. Granulometria extrafina, não entope 
o equipamento. Grau de pureza de 99%. 
Frasco com 250 g. 

34 FRS 18,69 635,46 

23 

Bisturi Descartável  Nº 11  
O Bisturi Cirúrgico Descartável é indicado para 
realização de incisão de tecidos moles em 
procedimento manual. Fabricado em lâmina 
de aço inox 304, Estéril, Atóxico e Apirogênico. 
Uso único, destruir após o uso. 
Características: Composição da lâmina: Aço 
inox 304; 
Modelo n°11, Esterilizado com gás de óxido de 
etileno ou radiação gama; 
Uso único; Não utilizar se a embalagem 
estiver violada; Indicado para realização de 
incisão de tecidos moles em procedimento 
manual. Garantia: contra defeitos de 
fabricação 

375 UN 2,43 911,25 

24 

Bisturi Descartável l Nº 15 
O Bisturi Cirúrgico Descartável é indicado para 
realização de incisão de tecidos moles em 
procedimento manual. Fabricado em lâmina 
de aço inox 304, Estéril, Atóxico e Apirogênico. 
Características: Composição da lâmina: Aço 
inox 304; Modelo n°15,Esterilizado com gás de 
óxido de etileno ou radiação gama; Uso único; 
Indicado para realização de incisão de tecidos 
moles em procedimento manual. Garantia: 
contra defeitos de fabricação. 

375 UN 1,98 742,50 

26 

Bobina para esterilização em autoclave 15 
cm x 100m 
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 

293 UN 74,06 21.699,58 
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porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

27 

Bobina para esterilização em autoclave 20 
cm x 100m 
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

293 UN 106,01 31.060,93 

28 

Bobina para esterilização em autoclave 25 
cm x 100m 
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

293 UN 131,95 38.661,35 

29 

Broca Cirúrgica Zekrya 23 mm 
Indicada como auxiliar em cirurgias orais. 
Material: Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; 
Para alta rotação. Embalagem com 1 unidade. 

150 UN 23,99 3.598,50 

34 

Broca Esférica Diamantada  nº 1011 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

150 UN 2,48 372,00 
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35 

Broca Esférica Diamantada nº 1012 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
 

150 UN 2,79 418,50 

36 

Broca Esférica Diamantada  nº 1013 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 4,35 652,50 

37 

Broca Esférica Diamantada  nº 1014 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 4,35 652,50 

38 

Broca Esférica Diamantada  nº 1015 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 4,35 652,50 

39 

Broca Esférica Diamantada  nº 1011 HL  
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 4,35 652,50 

40 

Broca Esférica Diamantada  nº 1013 HL 
150Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 

150 UN 2,65 397,50 
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Embalagem com 1 unidade 

41 

Broca Esférica Diamantada nº 1014 HL 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 4,35 652,50 

42 

Broca Esférica Diamantada nº 1015 HL 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 2,61 391,50 

43 

Broca Esférica Diamantada nº 1012 HL 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 4,35 652,50 

44 

Broca Gates nº 1 28 mm embalagem com 6 
unidades 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 CX 89,79 718,32 

45 

-Broca Gates nº 2 28 mm embalagem com 6 
unidades 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 EMBA 92,18 737,44 

46 

Broca Gates nº 3 28 mm  embalagem com 6 
unidades 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 

08 EMBA 94,99 759,92 
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Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

47 

Broca Gates nº 4 32 mm: 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 EMBA 86,76 694,08 

48 

Broca Gates nº 1 32 mm 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 EMBA 86,76 694,08 

49 

Broca Gates nº 2 32 mm 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 EMBA 86,76 694,08 

50 

Broca Gates nº 3 32 mm  
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 EMBA 86,76 694,08 

51 

Broca Gates nº 4 28 mm 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

08 EMBA 95,06 760,48 

52 

Broca Cirúrgica Zekrya 28 mm  
Indicada como auxiliar em cirurgias orais. 
Material: Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; 

150 UN 27,77 4.165,50 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

40

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 08 de fevereiro de 2021 Ano V | Edição nº 869

Para alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

53 

Cariostático 12%  
A solução de diamino fluoreto de prata a 12% 
em meio amoniacal, promove o fortalecimento 
da estrutura do esmalte pela formação de Ca 
F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de 
Prata) através de sua reação com a estrutura 
dentária, além ainda da formação de 
complexos proteicos de prata na superfície do 
dente. A ação preventiva está relacionada com 
o íon fluoreto e a ação controladora com o íon 
prata. A ação cariostática se dá pela 
estimulação da esclerose de dentina, não 
permitindo o avanço da cárie dental. A ação 
antimicrobiana se dá principalmente por sua 
ação sobre Str.mutans.  
Tem ação bactericida, devido à presença da 
prata, ação preventiva e remineralizante, pela 
ação do flúor, ação antimicrobiana, agindo 
mais especificamente sobre Str. Mutans. 
Frasco com 10ml de 12%. 

34 FRS 32,40 1.101,60 

54 

Cera 7 Rosa com 18 unidades 
Indicado para registro de mordida, pode ser 
refundida sem perder suas propriedades. 
Qualidade constante.  
Embalagem com 18 unidades 

15 CX 16,17 242,55 

55 

Cimento Cirúrgico em Pó com 50 g 
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 
vestibuloplastia. O cimento cirúrgico é um 
material a base de óxido de zinco e eugenol, 
cujas propriedades físicas o tornam ideal para 
uso como protetor sobre a área operada após 
cirurgia. 
Produto não cancerígeno e de fácil 
manipulação. 
Melhor aderência e maior plasticidade. 
Pó a base de óxido de zinco. 
Cimento cirúrgico convencional.. 
Sem asbesto (amianto). Não cancerígeno. 
Melhor aderência. 
Maior plasticidade. 
Ótima tolerabilidade. 
Fácil manipulação 
Embalagem com 50 g. 

23 UN 28,60 657,80 

56 
Cimento Cirúrgico Líquido com 20ml  
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 

23 FRS 28,75 661,25 
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vestibuloplastia. Líquido a base de eugenol, 
frasco com 20 ml. 
Temperatura ambiente. 
O cimento cirúrgico é um material a base de 
óxido de zinco e eugenol, cujas propriedades 
físicas o tornam ideal para uso como protetor 
sobre a área operada após cirurgia.  
Frascos com 20ml. 

57 

Cimento Endodôntico em pó 12 G + líquido 
10ml 
Cimento Obturador à base de óxido de zinco e 
eugenol. Apresenta boa tolerância pelos 
tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina 
granulação, propiciando uma mistura 
homogênea e um perfeito escoamento. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. 
Cimento endodôntico à base de Óxido de 
Zinco e Eugenol. 
Kit com 1 pó 12 g + 1líquido 10ml. 

09 KIT 52,20 469,80 

59 

Coletor Rígido para resíduos tóxicos  07 
Litros  
Coletor Rígido para Material Perfurocortante 
Amarelo 07 Litros 
Desenvolvido para descartar materiais que 
cortam ou perfuram, provenientes das ações 
de atenção a Saúde gerados em hospitais, 
laboratórios, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. 
Fabricado em Polietileno Rígido; 
Disponível na cor Amarelo; 
Translúcido permite a visualização do nível de 
descarte; 
Possui sistema de fechamento que garante a 
vedação da tampa, evitando o escape do 
resíduo; 
Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; 
Possui desconectador de agulha no bocal da 
tampa; 
Descartável e de uso único. 

105 UN 34,06 3.576,30 

60 

Colgadura metálica Individual  
Indicado para prender e (ou) pendurar filmes 
radiográficos. 
Individual.  
Embalagem com 1 unidade. 

75 UN 6,12 459,00 

63 Cone De Guta Percha 15 A 40 
Indicados Como Obturadores De Canais 

19 CX 23,36 443,84 
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Radiculares, Demonstram Ótima Estabilidade 
Dimensional, Flexibilidade E Alta 
Radiopacidade. 
Alta Qualidade No Produto Final.  
Radiopaco. Facilidade De Visualizar A Imagem 
Em Raio-X. 
Cor: Rosa. 
Tamanho: 28 Mm.  
Caixa Com 120 Unidades. 

64 

Cone De Guta Percha  45 A 80  
Indicados Como Obturadores De Canais 
Radiculares, Demonstram Ótima Estabilidade 
Dimensional, Flexibilidade E Alta 
Radiopacidade. 
Alta Qualidade No Produto Final.  
Radiopaco. Facilidade De Visualizar A Imagem 
Em Raio-X. 
Cor: Rosa. 
Tamanho: 28 Mm. 
Caixa Com 120 Unidades.  

12 CX 23,33 279,96 

68 

Cunha Anatômica de madeira com 100 
unidades  
Produzidas com madeira especial, geometria 
simétrica e ângulos agudos. Possuem rebaixo 
na extremidade, que facilita o manuseio com a 
pinça. Sem farpas, tingidas com pigmentos 
atóxicos. Absorve bem a umidade da boca. 
Não solta tinta. Não necessitam de  recortes 
ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de 
excesso o subgengival e com perfeito 
contorno. Uso: Selecionar a cunha desejada. 
Inserir no espaço interproximal. O produto 
possui uma extremidade pontiaguda e deve 
ser manuseado de forma a não causar lesão 
ao paciente. Devem ser descartadas após 
cada paciente, objetivando melhor 
desempenho clínico e atendendo às normas 
de biossegurança. Indicadas com a função 
mecânica de adaptar matrizes e /ou afastar os 
dentes adjacentes. Embalagem com 100 
unidades. 

45 EMBA 16,65 749,25 

69 

Curativo Alveolar com própolis 10g  
Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória 
e antimicrobiana. É principalmente indicado 
como uma barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois age como 
um tampão alveolar moldável, constituindo um 
arcabouço sólido para a regeneração tecidual, 

23 UN 44,55 1.024,65 
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evitando a contaminação das paredes ósseas. 
é eliminado gradualmente da cavidade 
alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre 
o preenchimento do alvéolo-dentário com 
tecido de granulação e tecido ósseo 
neoformado. O único com própolis: o própolis 
presente na formulação, além de auxiliar na 
regeneração e na estimulação da cicatrização, 
auxilia também na analgesia proporcionando 
um pós-operatório mais tranquilo ao paciente. 
O Iodofórmio foi incorporado ao produto para 
auxiliar e complementar a ação de 
preenchimento através da estimulação da 
proliferação celular, além de possuir um leve 
poder antisséptico. Sua fórmula isenta de 
eugenol não provoca irritações ao contato com 
o tecido alveolar.  
Embalagem com 10 g. 

70 

Detergente  5 litros  
Indicado para a limpeza de consultórios 
odontológicos. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
Vinil. É um detergente neutro, composto de 
tensoativos aniônicos. 
Galão com 5 litros. 

90 GAL 20,72 1.864,80 

71 

Detergente Enzimático 5 litros 
Indicado para limpeza de instrumentos 
médicos hospitalares, odontológicos e 
laboratórios. Possui eficácia na remoção e 
limpeza de matéria orgânica em endoscópios 
e fibroscópios. 
Comprovadamente com ação bacteriostática. 
4 enzimas. 
Altamente eficaz contra a matéria orgânica. 
Possui alto poder desengordurante, 
removendo proteínas, amidos, lipídeos e 
componentes do biofilme e biocarga. 
Limpeza manual ou automatizada: Diluir o 
detergente na proporção de 1 ml do produto 
para cada 1 litro de água, deixando agir por 
até 5 minutos.  
Validade: 2 anos. 
Galão com 5 litros. 

98 GAL 113,40 11.113,20 

73 EDTA  20 ml  
Indicado para facilitar a instrumentação 

08 FRS 7,78 62,24 
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endodôntica, principalmente dos condutos 
atresiados, e para melhorar a qualidade da 
cimentação de núcleos. Atua 
desmineralizando partículas dentinárias por 
quelação de íons de cálcio e magnésio, 
facilitando sua dissolução e absorção, 
mostrando-se como um efetivo agente 
quelante e lubrificante. E também efetivo na 
remoção de raspas dentinárias durante a 
terapia periodontal, expondo o colágeno e 
lubrificante. E também efetivo na remoção de 
raspas dentinárias durante a terapia 
periodontal, expondo o colágeno e facilitando 
a aderência do tecido conjuntivo tratado na 
superfície radicular. Este composto 
descalcifica a dentina a uma profundidade de 
10 a 30um em 5 minutos. A sua solubilidade 
chega a30%e o seu ph entre 7,0 e 8,0é 
compatível com os tecidos vivos, conferindo 
ao produto uma irritação tecidual praticamente 
nula. Remoção da smear layer, facilitando a 
penetração de agentes adesivos ou cimentos 
no interior dos canalículos dentinários. 
Frascos com 20ml. 

74 

Escova para Limpeza de Brocas  
Escova para limpar brocas. 
Composição: Corpo Plástico/Escova Latão 
Dourado. 
Embalagem com 1 unidade. 

60 EMBA 15,12 907,20 

75 

Escova de Robson 
Indicado para profilaxia suave e sem dor. 
Fabricada em cerdas de Nylon ultraflexível 
com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 
mm dentro da gengiva, sem causar trauma. 
Cerdas: macias/soft. 
Embalagem com 1 unidade. 

263 UN 2,00 526,00 

77 

Eucaliptol 10 ml 
Indicado como solvente dos cones de guta-
percha, auxiliando na remoção de obturação 
de canais radiculares. Eucaliptol é obtido do 
óleo essencial de várias espécies de 
eucaliptos, ricas em 1,8-Cineol.É um líquido 
límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor 
aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 
clorofórmio, sulfeto de carbono,ácido acético 
glacial, óleos vegetais e essências.  
Frasco com 10 ml. 

08 FRS 13,31 106,48 
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78 

Eugenol com 20ml  
Utilizado em conjunto com cimentos 
endodônticos e outros cimentos à base de 
óxido de zinco, para o preparo de pasta de 
óxido de zinco e Eugenol. 
Possui propriedades antissépticas, 
analgésicas e mecânicas quando combinado 
ao óxido de zinco. 
 Frascos com 20ml. 

57 UN 17,14 976,98 

80 

Ficha Para Raio x 1 Furo  
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 g. 
Embalagem com 100 unidades 

38 EMBA 10,92 414,96 

81 

Ficha Para Raio x 2 Furos c  
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 g. 
Embalagem com 100 unidades 

38 EMBA 12,51 475,38 

82 

Ficha Para Raio x 5 Furos  
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 g. 
Embalagem com 50 unidades. 

30 EMBA 16,02 480,60 

84 

Filme Radiográfico Infantil com 100 
unidades  
Indicado para tomadas radiográficas intraorais 
(3x4cm), velocidade-E. 
Tempo de exposição entre 0,08 s e 0,16 s e 
com cantos arredondados (Softopac), 
dependendo do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por até 
30 anos. 

15 CX 222,26 3.333,90 

85 

Fio de Sutura Nylon 4.0 - 2,0 cm x 3/8  
O fio de sutura agulhado tem como finalidade 
a sutura agulhada de tecidos orgânicos, 
auxiliando em procedimentos cirúrgicos.  
Fio de Nylon-Monofilamento preto.  
Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm. 
Agulha siliconizada, que permite uma 
penetração suave na pele do paciente.  
Atóxico, não-pirogênico, de uso único. 
Esterilizado em Raio Gama.  
As agulhas são inspecionadas individualmente 
quanto à ponta, lubrificação e fixação para 
garantir punção fácil e segura.  
Embalados individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária 
trata-se de envelope metalizado internamente, 

38 CX 43,43 1.650,34 
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garantindo a integridade do fio.  
Possui resistência à tração e resistência ao 
nó. 
Embalagem com 24 unidades.  

87 
Fio dental com 50m  
Fio dental, encerado, resistente rolo com 50 m 
Embalado individualmente 

60 UN 2,70 162,00 

88 

Fita Banda Matriz metálica 05x0,05x500mm 
rolo de 50 cm  
Indicada para reconstrução de dentes 
posteriores, possui uma superfície uniforme. 
Suas bordas não machucam o paciente, é de 
fácil aplicação e remoção sem danificar a 
restauração. Promove o contorno proximal, 
sendo rígida o suficiente para não se descolar 
durante a condensação do amálgama. 
Confeccionada de aço inoxidável. Superfície 
uniforme, bordas não machuca o paciente. 
Flexível: Promove o contorno proximal; fácil 
remoção sem danificar a restauração. 
Embalagem com 1 rolo com 50 cm. 

113 ROL 2,25 254,25 

89 

Fita Banda Matriz metálica 07x0,05x500mm 
rolo de 50 cm 
Indicada para reconstrução de dentes 
posteriores, possui uma superfície uniforme. 
Suas bordas não machucam o paciente, é de 
fácil aplicação e remoção sem danificar a 
restauração. Promove o contorno proximal, 
sendo rígida o suficiente para não se descolar 
durante a condensação do amálgama. 
Confeccionada de aço inoxidável. Superfície 
uniforme, bordas não machuca o paciente. 
Flexível: Promove o contorno proximal; fácil 
remoção sem danificar a restauração.  
Embalagem com 1 rolo com 50 cm. 

113 ROL 2,55 288,15 

90 

Fita para Autoclave  
Utilizada para fechamento de pacotes de 
papel e de pano que serão esterilizados em 
autoclave. É um instrumento indicador de que 
a esterilização foi efetuada em condições 
ideais de pressão, temperatura e tempo, 
através da mudança de coloração das listras 
de cor amarela para a cor preta. 
19mm x 30m.  
Confeccionada com dorso de papel crepado à 
base de celulose. 
Recebe, em uma de suas faces, massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de 
zinco e resinas e, na outra face, uma fina 

8.625 UN 3,68 31.740,00 
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camada impermeabilizante de resina acrílica. 
Embalagem com 1 unidade. 

92 

Flúor GeL 200ml 
Prevenção da cárie dentária e a 
desmineralização e descalcificação. 
Flúor tópico cristal. Gel tixotrópico, neutro, 
sem corantes, para uso tópico. 
O produto age em 1 minuto e não possui 
corantes. 
Gel tixotrópico, Sabor: morango. 
Frasco de 200ml. 

57 FRS 5,48 312,36 

93 

Formocresol frasco com 10ml  
Utilizado como medicação curativa intracanal 
e em tratamentos endodônticos de dentes 
decíduos com a finalidade de mumificar o 
tecido pulpar. 
A formulação do FORMOCRESOL obedece a 
padrões orientados pelas pesquisas atuais, 
sendo, portanto, mais diluído que a 
composição padrão de Buckley, mas tendo a 
mesma ou superior eficácia e uma maior 
compatibilidade biológica. 
Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-
as inertes e possibilitando a conservação do 
dente decíduo até uma época próxima da 
queda fisiológica (pulpotomia).  
Possui ação antibacteriana potente pela ação 
de seus componentes, o que justifica seu uso 
em curativos de demora em tratamentos 
endodônticos. 
Frasco com 10ml. 

90 FRS 9,33 839,70 

94 

Fosfato de Zinco Líquido 10ml  
Indicado para fixação de incrustações, coroas 
e pontes, forração de cavidades e 
restaurações dentarias provisorias. 
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações metálicas; 
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta resistência, 
presa adequada e fácil manipulação; 
É o cimento mais usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes.  
Embalagem com 10ml. 

24 UN 18,13 435,12 

95 

Fosfato de Zinco pó 28 g  
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações metálicas.    
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 

24 UN 17,37 416,88 
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película com notável proteção, alta resistência, 
presa adequada e fácil manipulação. É o 
cimento mais usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes. Misturado com 
cimento de Zinco Líquido é usado para 
cimentação de incrustações, coroas e pontes;  
Alta resistência, baixa solubilidade e fácil 
manipulação; Pó Claro. 
Frasco com 28 g.  

96 

Hidróxido de Cálcio P.A 10 g r  
Indicado como medicação curativa intracanal e 
solução para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a 
formação de dentina reparadora, aumentando 
sua espessura e proporcionando maior 
proteção ao tecido pulpar. 
Tem a propriedade de estimular a formação de 
dentina esclerosada e reparadora. 
Protege a polpa contra os estímulos 
termoelétricos. Protege a polpa da ação de 
agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores. 
Os micro-organismos não podem desenvolver-
se em contato direto com o Hidróxido de 
Cálcio. 
O produto pode atuar por vários dias. 
Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos 
a longo prazo tem mostrado a reversão de 
várias alterações periapicais. 
Provoca a inibição da proliferação bacteriana. 
Pode privar os micro-organismos residuais do 
seu suprimento nutritivo prevenindo a 
penetração do exsudato no interior do sistema 
de canais radiculares. 
O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer 
a morte bacteriana. 
Alto grau de pureza garantida pelos melhores 
fornecedores da matéria prima do mercado e a 
nossa constante avaliação laboratorial do 
produto. 
Embalagem com 10 g. 

30 UN 6,60 198,00 

97 

Hipoclorito de Sódio 0,5%  uso 
odontológico    
Desinfetante e antisseptico indicado em 
procedimentos odontológicos. Solução 0,5% 
de Hipoclorito de sódio; 
Desinfetante e antisséptico em procedimentos 
odontológicos. 
Frasco com 1 litro 

18 LT 7,10 127,80 
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99 

IRM  em pó Restaurador intermediário  pó 
38 g de Pó + 15ml de Líquido  
Indicado para restaurações provisórias de 
longa espera (até 2 anos), forramento de 
cavidades sob restauração de amálgama, 
material restaurador de dentes decíduos e 
também usado para odonto geriatria. Na 
odontologia geriátrica é um produto ideal 
devido à rapidez, à facilidade de manipulação 
e às propriedades sedativas. Composição 
reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. 
Permite a confecção de restaurações 
temporárias de longa duração, podendo ser 
mantido na cavidade bucal por até dois anos. 
Material ideal para a confecção de base de 
restaurações de amálgama. 
Durabilidade dos curativos. 
Alta resistência à compressão.  
Embalagem com 38 g de Pó + 15ml de 
Líquido. 

90 KIT 20,58 1.852,20 

100 

Lençol de Borracha com 26 unidades 
tamanhas 15x15cm  
Indicado para isolamento absoluto do campo 
operatório, reduzindo a possibilidade de 
contaminação. O lençol de borracha é 
produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 
Isento de pó.  
Embalagem com 26 unidades. 

38 EMBA 24,59 934,42 

104 

Lima endodôntica 45 a 80 21 mm com 6 
unidades  
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior durabilidade, 
empregado para preparo químico cirúrgico dos 
canais radiculares. Possui secção transversal 
em forma de quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. 
Embalagem com 6 unidades. 

19 CX 17,99 341,81 

109 

Lubrificante Para Peças de Mão- spray 
200ml 
O lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de 
baixa viscosidade e com elevado grau de 
pureza. Sua fórmula previne oxidações e 
lubrifica as partes móveis de instrumentos 
odontológicos. Uma vez aplicado o produto, 
este suporta altas temperaturas (temperatura 
de esterilização) sem perder suas 
propriedades antioxidante e lubrificante. 

38 FRS 35,08 1.333,04 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

50

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 08 de fevereiro de 2021 Ano V | Edição nº 869

 Óleo mineral de baixa viscosidade, não 
tóxico, com alto grau de pureza.  
Propriedade Antioxidante / Lubrificante / Ação 
detergente / bactericida (Durabilidade Maior).  
Lubrifica, limpa e protege peças de mão 
odontológicas.  
A manutenção diária apropriada estende a 
vida útil do instrumento e assegura boa 
performance, possui ação detergente e 
bactericida.  
Alcance do jato até o final da caneta, bicos de 
alta e baixa rotação.  
Compatível para todos equipamentos, 
aplicação direta e precisa.  
Suporta altas temperaturas.  
Embalagem com 200ml. 

119 

Óxido de Zinco pó com 50 g  
Usado como agente de restauração provisória, 
agente de forramento de cavidade, agente 
para cimentação provisória ou permanente, 
agente para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. 
Seu PH é praticamente neutro tendendo para 
ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. 
Estudos têm demonstrado que a infiltração 
marginal é mínima, com excelente adaptação 
após sua inclusão na cavidade. 
Efeito isolante, possui contração mínima,ótimo 
vendamento marginal. 
Efeito anódino, matéria prima de alta 
qualidade garantindo grande teor de pureza. 
Embalagem com 50 g. 

57 UN 6,27 357,39 

120 

Papel Carbono Para Articulação dupla face 
(azul), com 12 unidades 
Papel Carbono para articulação é indicado 
para verificar oclusão dentária. Indicado para 
registro oclusal após a realização de 
restaurações e próteses, e para realização de 
ajuste oclusal pós-tratamento ortodôntico ou 
protético. Fácil utilização. Boa visualização da 
área de interferência. Carbono dupla face 
(azul). 
Embalagem com 12 unidades. 

90 PCT 4,12 370,80 

124 

Pasta profilática odontológica  
Pasta Profilática com 90  
Indicada para utilização em procedimentos de 
limpeza, remoção de detritos, manchas, 
placas bacterianas e polimento, como parte do 

53 UN 11,91 631,23 
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tratamento profissional de profilaxia de cáries 
e doenças periodontais. Consistência 
adequada, não escorre para cavidade bucal. 
Utilizada com escovas de Robinson ou com 
taças de borracha. 
Utilizada como pasta de polimento inicial. 
Usada em adultos e crianças. 
Nos Sabores tutti-frutti ou menta. 
Embalagem com 90 g. 

125 

Pasta Zinco Enólica kit com 1 pasta base 
60 g e 1 pasta aceleradora 60 g 
 É indicada para moldagem de bocas 
totalmente desdentadas, proporcionando 
exatidão nos mínimos detalhes. Não é irritante 
a mucosa bucal, nem possui sabor 
desagradável; 
Quando corretamente manipulada é de presa 
rápida no meio bucal; 
Reproduz corretamente os diferentes 
pormenores da mucosa bucal; Adere 
perfeitamente à moldeira e, quando 
endurecida, não adere à mucosa bucal ou às 
mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60 
g e 1 pasta aceleradora 60 g. 

12 KIT 50,17 602,04 

126 

Pedra Pomes Extra Fina com 100 g 
Abrasivo e empregado na limpeza e polimento 
do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama 
e resina acrílica. Massa porosa acinzentada 
muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora 
e insípida. 
Embalagem com 100 g. 

27 EMBA 6,60 178,20 

127 

Ponta de Papel Absorvente 15 a 40  
Usado em endodontia para a obturação de 
canais radiculares.  
Com alto poder de absorção.  
São feitos pelo processo manual, por ser este 
processo tradicionalmente, o que permite 
maior precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

19 CX 21,15 401,85 

128 

Ponta de Papel Absorvente 45 a 80   
Usado em endodontia para a obturação de 
canais radiculares.  
Com alto poder de absorção.  
São feitos pelo processo manual, por ser este 
processo tradicionalmente, o que permite 
maior precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

12 CX 21,16 253,92 
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130 

Posicionador Radiográfico adulto com 5 
unidades 
Posicionador Radiográfico Autoclavável adulto 
Kit com 5 peças + pote para armazenamento 
Indicado para auxiliar na orientação da 
angulação do aparelho de Raios-X 
odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. 
Produto Autoclavável produzido na cor branca. 
Autoclavável em até 121°C. 
Embalagem com 5 unidades: 
Posicionador para incisivos e caninos 
superiores e inferiores. 
Posicionador para molar superior direito e 
inferior esquerdo.  
Posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito.  
Posicionador para radiografia interproximal 
BITE WINGS. 
Dispositivo para mordida (03 unidades). 
1 Pote para armazenamento. 

06 KIT 77,07 462,42 

134 

Resina Flow A3  
Resina Natural Flow A3 com 2,4 g 
Indicado para formar uma camada estética em 
toda a superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas restaurações. 
Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; 
Preenchimento de regiões socavadas; 
cimentação de facetas de porcelana; 
Colagem de fragmentos e reparo em resina 
composta;  
Reparo em porcelana e facetas para esmalte 
com manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. 
 Embalagem com 2,4 g. 

98 UN 33,60 3.292,80 

150 

Seringa descartável  10ml sem agulha  
Confeccionadas em polipropileno 
especialmente desenvolvimento para as 
seringas BD, proporcionando maior 
transparência; 
Melhor leitura na dosagem através de stopper 
mais fino; 
Êmbolo não se desprende do cilindro devido 
ao especial anel de retenção; 
Produto estéril embalado unitariamente; 
O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a 
agulha se desprenda acidentalmente da 
seringa. 

375 UN 0,77 288,75 
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São utilizadas para irrigações em geral 
(cirurgias, procedimentos endodônticos, entre 
outros). 
10ml  
Unidade.  
 

152 

Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com 
40 unidades + 80 ponteiras 
Utilizado em cirurgias intraorais para sucção 
de sangue e demais fluidos. 
Possui três diâmetros de pontas, que 
permitem sugar em várias situações 
cirúrgicas.  
Sugador embalado individualmente, estéril, 
descartável e atóxico.  
Tubo com exclusiva curvatura confeccionado 
em PVC rígido.  
Diâmetro do tubo: 5 mm. 
Ponteiras e porta filtro confeccionado em 
polietileno de alta densidade.  
Diâmetro das ponteiras: 3,0 mm. 
Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiras. 
(40 unidades de 3,0 mm). 
 

113 CX 51,11 5.775,43 

153 

Sugador Descartável embalagem com 40 
unidades 
Indicado para sucção da saliva e outros 
líquidos, que ficam na cavidade bucal durante 
procedimentos odontológicos. 
Tubo e ponteira atóxicos; 
Arame em aço especial;  
Desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional; 
Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades. 

750 PCT 5,35 4.012,50 

154 

Taça de Borracha 
Indicada para profilaxia suave e sem dor. 
Granulometria soft e ultra-soft para profilaxia 
subgengival sem agredir à gengiva. 
Fabricada em látex flexível e macio, 
proporcionando uma penetração de até 4 mm 
sem causar trauma. 
Branca Ultra-Soft: ECRC-W; 
Embalagem com 1 unidade 

150 UN 1,49 223,50 

155 

Tira de Lixa de Aço com 12 unidades  
Para acabamento de restaurações 
interproximais. 
Tiras em aço inox. 
Super maleável com aplicação de camada 

120 EMBA 9,84 1.180,80 
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regular de abrasivos a base de óxido de 
alumínio, o que facilita o ponto de contato. 
Sem Centro Neutro. 
Embalagem com 12 unidades. 

156 

Tira  Poliéster  p/ resina 100 x 10 x 0,05 mm 
Utilizadas em isolamento de restaurações 
interproximais com resina composta. 
Confeccionado em 100% poliéster e 
superflexível. 
Embalagem c/ 50 unidades. 

113 CX 3,00 339,00 

158 

Vaselina Sólida de 90 g  
Vaselina Sólida é um produto indicado como 
emoliente. No tratamento de rachaduras da 
pele, como umectante. Tem efeito emoliente e 
melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a 
resina acrílica de tecidos bucais. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade.  
Não é indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. 
Embalagem com 1 pote de 90 g. 

08 UN 10,13 81,04 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

161 

Abaixador de Língua de madeira - pacote 
100 unidades  
Indicado para facilitar o exame de boca, 
garganta e órgão circunvizinhos. 
Material: Madeira, formato convencional, 14 
cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 
mm de espessura, superfícies e bordas lisas. 
Embalagem com 100 unidades. 

25 PCT 5,28 132,00 

162 

Acido Fosfórico 37% com 3 seringas de 
2,5ml 
Indicado no condicionamento do esmalte e 
dentina para melhorar a adesão dos materiais 
restauradores ao dente. Gel de baixa 
viscosidade e com propriedade tixotrópica, 
possui corante azul que facilita sua 
visualização e controle durante a aplicação, 
possui boa afinidade com água, o que permite 
fácil remoção após o condicionamento. Não 
escorre do local aplicado. Embalagem com 3 
seringas com 2,5ml cada + 3 pontas para 
aplicação. 

27 EMB
A 7,15 193,05 

164 

Água destilada – galão 5 litros  
Indicado para uso em autoclaves, confecção 
de próteses e artesanatos, enxágue de 
vidraria e instrumentos e outros que 

38 GAL 13,42 509,96 
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necessitem de água pura isenta de químicos, 
minerais e sais minerais. 
Não estéril e quimicamente pura, isenta de 
sais solúveis. 
Água obtida através do processo de 
condensação do vapor de água obtido pela 
ebulição ou pela evaporação. Embalagem com 
5 litros 
 

165 

Água Oxigenada 10 volumes 1 litro 
Antisséptico para uso em feridas e como 
removedor de tecidos mortos. 
Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%.  

12 FRS 6,97 83,64 

166 

Agulha Gengival 30G extracurta 15 mm 
cx/100 unidades -   
Indicado para aplicação de anestésicos 
injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com 
niquelação galvânica; 
Produto estéril. 
30G extracurta 15 mm. 

15 CX 37,08 556,20 

168 

Agulha Gengival longa 27G longa - CAIXA  
com 100 unidades 
Agulha gengival para anestesia odontológica 
27G-Longa, descartável, estéril, 
confeccionada em aço inoxidável, com bisel 
trifacetado, afiado e sem rebarbas, com 
sistema de encaixe universal, embalada 
individualmente. Acondicionadas em caixas 
com 100 unidades. 

12 CX 39,73 476,76 

172 

Algodão Hidrófilo com 500 gramas  
Utilizado para higienização e assepsia da pele. 
Além de uso odontológico.  
Não estéril. Embalagem com 500 g. 

08 ROL 20,23 161,84 

174 

Almotolia plastica  transparente  250ml  
Recipiente indicado para armazenamento de 
líquidos. 
Frasco de 250ml.  

35 UN 3,58 125,30 

180 

Aplicador de microbrush com 100 unidades   
Indicado para aplicação de adesivos e 
soluções em procedimentos de restauração, 
cimentação, selamento e remoção de 
excessos. Flexibilidade, dobram-se facilmente 
até 90º, cores vivas, contraste para melhor 
visualização e diferenciação, pontas em fibras 
não absorventes e resistentes à abrasão, fino 
(1,5 mm). 
Embalagem com 100 unidades. 

55 EMB
A 20,70 1.138,50 
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182 

Bicarbonato de Sódio 250 gramas - 
FRASCOS  
No mais alto grau de pureza disponível, 
permite ótima profilaxia oral com remoção de 
placa bacteriana. Por possuir granulação Extra 
Fina proporciona jateamento amplo, livre e  
Contínuo. Não causa danos ao esmalte e 
gengiva. Granulometria extrafina, não entope 
o equipamento. Grau de pureza de 99%. 
Frasco com 250 g. 

11 FRS 18,69 205,59 

183 

Bisturi Descartável  Nº 11  
O Bisturi Cirúrgico Descartável é indicado para 
realização de incisão de tecidos moles em 
procedimento manual. Fabricado em lâmina 
de aço inox 304, Estéril, Atóxico e Apirogênico. 
Uso único, destruir após o uso. 
Características: Composição da lâmina: Aço 
inox 304; 
Modelo n°11, Esterilizado com gás de óxido de 
etileno ou radiação gama; 
Uso único; Não utilizar se a embalagem 
estiver violada; Indicado para realização de 
incisão de tecidos moles em procedimento 
manual. Garantia: contra defeitos de 
fabricação 

125 UN 2,43 303,75 

184 

Bisturi Descartável l Nº 15 
O Bisturi Cirúrgico Descartável é indicado para 
realização de incisão de tecidos moles em 
procedimento manual. Fabricado em lâmina 
de aço inox 304, Estéril, Atóxico e Apirogênico. 
Características: Composição da lâmina: Aço 
inox 304; Modelo n°15,Esterilizado com gás de 
óxido de etileno ou radiação gama; Uso único; 
Indicado para realização de incisão de tecidos 
moles em procedimento manual. Garantia: 
contra defeitos de fabricação. 

125 UN 1,98 247,50 

186 

Bobina para esterilização em autoclave 15 
cm x 100m 
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 

97 UN 74,06 7.183,82 
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manipulação. 

187 

Bobina para esterilização em autoclave 20 
cm x 100m 
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

97 UN 106,01 10.282,97 

188 

Bobina para esterilização em autoclave 25 
cm x 100m 
Com indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de etileno. 
Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura; baixa permeabilidade a líquidos; 
porosidade controlada em toda extensão; livre 
de cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

97 UN 131,95 12.799,15 

194 

Broca Esférica Diamantada  nº 1011 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

50 UN 2,48 124,00 

195 

Broca Esférica Diamantada nº 1012 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
 

50 UN 2,79 139,50 

196 

Broca Esférica Diamantada  nº 1013 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 

50 UN 4,35 217,50 
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Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

197 

Broca Esférica Diamantada  nº 1014 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 4,35 217,50 

198 

Broca Esférica Diamantada  nº 1015 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 4,35 217,50 

199 

Broca Esférica Diamantada  nº 1011 HL  
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 4,35 217,50 

200 

Broca Esférica Diamantada  nº 1013 HL 
150Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 2,65 132,50 

201 

Broca Esférica Diamantada nº 1014 HL 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 4,35 217,50 

202 Broca Esférica Diamantada nº 1015 HL 
Utilizadas para determinar retenções 

50 UN 2,61 130,50 
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adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

203 

Broca Esférica Diamantada nº 1012 HL 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste em 
aço inoxidável. 
Cônica Extremidade Arredondada. 
Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 4,35 217,50 

204 

Broca Gates nº 1 28 mm embalagem com 6 
unidades 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 CX 89,79 179,58 

205 

-Broca Gates nº 2 28 mm embalagem com 6 
unidades 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 92,18 184,36 

206 

Broca Gates nº 3 28 mm  embalagem com 6 
unidades 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 94,99 189,98 

207 

Broca Gates nº 4 32 mm: 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 86,76 173,52 
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208 

Broca Gates nº 1 32 mm 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 86,76 173,52 

209 

Broca Gates nº 2 32 mm 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 86,76 173,52 

210 

Broca Gates nº 3 32 mm  
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 86,76 173,52 

211 

Broca Gates nº 4 28 mm 
Fabricada em aço inox cirúrgico, é utilizada 
para alargamento do terço cervical do canal 
dentário durante o tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. 
Embalagem com 6 unidades. Broca de 
CA(baixa rotação). 

02 EMB
A 95,06 190,12 

212 

Broca Cirúrgica Zekrya 28 mm  
Indicada como auxiliar em cirurgias orais. 
Material: Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; 
Para alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 27,77 1.388,50 

213 

Cariostático 12%  
A solução de diamino fluoreto de prata a 12% 
em meio amoniacal, promove o fortalecimento 
da estrutura do esmalte pela formação de Ca 
F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de 
Prata) através de sua reação com a estrutura 
dentária, além ainda da formação de 
complexos proteicos de prata na superfície do 
dente. A ação preventiva está relacionada com 
o íon fluoreto e a ação controladora com o íon 

11 FRS 32,40 356,40 
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prata. A ação cariostática se dá pela 
estimulação da esclerose de dentina, não 
permitindo o avanço da cárie dental. A ação 
antimicrobiana se dá principalmente por sua 
ação sobre Str.mutans.  
Tem ação bactericida, devido à presença da 
prata, ação preventiva e remineralizante, pela 
ação do flúor, ação antimicrobiana, agindo 
mais especificamente sobre Str. Mutans. 
Frasco com 10ml de 12%. 

214 

Cera 7 Rosa com 18 unidades 
Indicado para registro de mordida, pode ser 
refundida sem perder suas propriedades. 
Qualidade constante.  
Embalagem com 18 unidades 

05 CX 16,17 80,85 

215 

Cimento Cirúrgico em Pó com 50 g 
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 
vestibuloplastia. O cimento cirúrgico é um 
material a base de óxido de zinco e eugenol, 
cujas propriedades físicas o tornam ideal para 
uso como protetor sobre a área operada após 
cirurgia. 
Produto não cancerígeno e de fácil 
manipulação. 
Melhor aderência e maior plasticidade. 
Pó a base de óxido de zinco. 
Cimento cirúrgico convencional.. 
Sem asbesto (amianto). Não cancerígeno. 
Melhor aderência. 
Maior plasticidade. 
Ótima tolerabilidade. 
Fácil manipulação 
Embalagem com 50 g. 

07 UN 28,60 200,20 

216 

Cimento Cirúrgico Líquido com 20ml  
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 
vestibuloplastia. Líquido a base de eugenol, 
frasco com 20 ml. 
Temperatura ambiente. 
O cimento cirúrgico é um material a base de 
óxido de zinco e eugenol, cujas propriedades 
físicas o tornam ideal para uso como protetor 
sobre a área operada após cirurgia.  
Frascos com 20ml. 

07 FRS 28,75 201,25 

217 

Cimento Endodôntico em pó 12 G + líquido 
10ml 
Cimento Obturador à base de óxido de zinco e 
eugenol. Apresenta boa tolerância pelos 

03 KIT 52,20 156,60 
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tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina 
granulação, propiciando uma mistura 
homogênea e um perfeito escoamento. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. 
Cimento endodôntico à base de Óxido de 
Zinco e Eugenol. 
Kit com 1 pó 12 g + 1líquido 10ml. 

219 

Coletor Rígido para resíduos tóxicos  07 
Litros  
Coletor Rígido para Material Perfurocortante 
Amarelo 07 Litros 
Desenvolvido para descartar materiais que 
cortam ou perfuram, provenientes das ações 
de atenção a Saúde gerados em hospitais, 
laboratórios, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. 
Fabricado em Polietileno Rígido; 
Disponível na cor Amarelo; 
Translúcido permite a visualização do nível de 
descarte; 
Possui sistema de fechamento que garante a 
vedação da tampa, evitando o escape do 
resíduo; 
Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; 
Possui desconectador de agulha no bocal da 
tampa; 
Descartável e de uso único. 

35 UN 34,06 1.192,10 

220 

Colgadura metálica Individual  
Indicado para prender e (ou) pendurar filmes 
radiográficos. 
Individual.  
Embalagem com 1 unidade. 

25 UN 6,12 153,00 

223 

Cone De Guta Percha 15 A 40 
Indicados Como Obturadores De Canais 
Radiculares, Demonstram Ótima Estabilidade 
Dimensional, Flexibilidade E Alta 
Radiopacidade. 
Alta Qualidade No Produto Final.  
Radiopaco. Facilidade De Visualizar A Imagem 
Em Raio-X. 
Cor: Rosa. 
Tamanho: 28 Mm.  
Caixa Com 120 Unidades. 

06 CX 23,36 140,16 

224 
Cone De Guta Percha  45 A 80  
Indicados Como Obturadores De Canais 
Radiculares, Demonstram Ótima Estabilidade 

03 CX 23,33 69,99 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

63

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 08 de fevereiro de 2021 Ano V | Edição nº 869

Dimensional, Flexibilidade E Alta 
Radiopacidade. 
Alta Qualidade No Produto Final.  
Radiopaco. Facilidade De Visualizar A Imagem 
Em Raio-X. 
Cor: Rosa. 
Tamanho: 28 Mm. 
Caixa Com 120 Unidades.  

228 

Cunha Anatômica de madeira com 100 
unidades  
Produzidas com madeira especial, geometria 
simétrica e ângulos agudos. Possuem rebaixo 
na extremidade, que facilita o manuseio com a 
pinça. Sem farpas, tingidas com pigmentos 
atóxicos. Absorve bem a umidade da boca. 
Não solta tinta. Não necessitam de  recortes 
ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de 
excesso o subgengival e com perfeito 
contorno. Uso: Selecionar a cunha desejada. 
Inserir no espaço interproximal. O produto 
possui uma extremidade pontiaguda e deve 
ser manuseado de forma a não causar lesão 
ao paciente. Devem ser descartadas após 
cada paciente, objetivando melhor 
desempenho clínico e atendendo às normas 
de biossegurança. Indicadas com a função 
mecânica de adaptar matrizes e /ou afastar os 
dentes adjacentes. Embalagem com 100 
unidades. 

15 UN 16,65 249,75 

229 

Curativo Alveolar com própolis 10g  
Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória 
e antimicrobiana. É principalmente indicado 
como uma barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois age como 
um tampão alveolar moldável, constituindo um 
arcabouço sólido para a regeneração tecidual, 
evitando a contaminação das paredes ósseas. 
é eliminado gradualmente da cavidade 
alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre 
o preenchimento do alvéolo-dentário com 
tecido de granulação e tecido ósseo 
neoformado. O único com própolis: o própolis 
presente na formulação, além de auxiliar na 
regeneração e na estimulação da cicatrização, 
auxilia também na analgesia proporcionando 
um pós-operatório mais tranquilo ao paciente. 
O Iodofórmio foi incorporado ao produto para 
auxiliar e complementar a ação de 
preenchimento através da estimulação da 

07 UN 44,55 311,85 
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proliferação celular, além de possuir um leve 
poder antisséptico. Sua fórmula isenta de 
eugenol não provoca irritações ao contato com 
o tecido alveolar.  
Embalagem com 10 g. 

230 

Detergente  5 litros  
Indicado para a limpeza de consultórios 
odontológicos. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
Vinil. É um detergente neutro, composto de 
tensoativos aniônicos. 
Galão com 5 litros. 

30 GAL 20,72 621,60 

231 

Detergente Enzimático 5 litros 
Indicado para limpeza de instrumentos 
médicos hospitalares, odontológicos e 
laboratórios. Possui eficácia na remoção e 
limpeza de matéria orgânica em endoscópios 
e fibroscópios. 
Comprovadamente com ação bacteriostática. 
4 enzimas. 
Altamente eficaz contra a matéria orgânica. 
Possui alto poder desengordurante, 
removendo proteínas, amidos, lipídeos e 
componentes do biofilme e biocarga. 
Limpeza manual ou automatizada: Diluir o 
detergente na proporção de 1 ml do produto 
para cada 1 litro de água, deixando agir por 
até 5 minutos.  
Validade: 2 anos. 
Galão com 5 litros. 

32 GAL 113,40 3.628,80 

233 

EDTA  20 ml  
Indicado para facilitar a instrumentação 
endodôntica, principalmente dos condutos 
atresiados, e para melhorar a qualidade da 
cimentação de núcleos. Atua 
desmineralizando partículas dentinárias por 
quelação de íons de cálcio e magnésio, 
facilitando sua dissolução e absorção, 
mostrando-se como um efetivo agente 
quelante e lubrificante. E também efetivo na 
remoção de raspas dentinárias durante a 
terapia periodontal, expondo o colágeno e 
lubrificante. E também efetivo na remoção de 
raspas dentinárias durante a terapia 
periodontal, expondo o colágeno e facilitando 

02 FRS 7,78 15,56 
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a aderência do tecido conjuntivo tratado na 
superfície radicular. Este composto 
descalcifica a dentina a uma profundidade de 
10 a 30um em 5 minutos. A sua solubilidade 
chega a30%e o seu ph entre 7,0 e 8,0é 
compatível com os tecidos vivos, conferindo 
ao produto uma irritação tecidual praticamente 
nula. Remoção da smear layer, facilitando a 
penetração de agentes adesivos ou cimentos 
no interior dos canalículos dentinários. 
Frascos com 20ml. 

234 

Escova para Limpeza de Brocas  
Escova para limpar brocas. 
Composição: Corpo Plástico/Escova Latão 
Dourado. 
Embalagem com 1 unidade. 

20 EMB
A 15,12 302,40 

235 

Escova de Robson 
Indicado para profilaxia suave e sem dor. 
Fabricada em cerdas de Nylon ultraflexível 
com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 
mm dentro da gengiva, sem causar trauma. 
Cerdas: macias/soft. 
Embalagem com 1 unidade. 

87 UN 2,00 174,00 

237 

Eucaliptol 10 ml 
Indicado como solvente dos cones de guta-
percha, auxiliando na remoção de obturação 
de canais radiculares. Eucaliptol é obtido do 
óleo essencial de várias espécies de 
eucaliptos, ricas em 1,8-Cineol.É um líquido 
límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor 
aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 
clorofórmio, sulfeto de carbono,ácido acético 
glacial, óleos vegetais e essências.  
Frasco com 10 ml. 

02 FRS 13,31 26,62 

238 

Eugenol com 20ml  
Utilizado em conjunto com cimentos 
endodônticos e outros cimentos à base de 
óxido de zinco, para o preparo de pasta de 
óxido de zinco e Eugenol. 
Possui propriedades antissépticas, 
analgésicas e mecânicas quando combinado 
ao óxido de zinco. 
 Frascos com 20ml. 

18 UN 17,14 308,52 

240 
Ficha Para Raio x 1 Furo  
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 g. 

12 EMB
A 10,92 131,04 
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Embalagem com 100 unidades 

241 

Ficha Para Raio x 2 Furos c  
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 g. 
Embalagem com 100 unidades 

12 EMB
A 12,51 150,12 

242 

Ficha Para Raio x 5 Furos  
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 g. 
Embalagem com 50 unidades. 

10 EMB
A 16,02 160,20 

245 

Fio de Sutura Nylon 4.0 - 2,0 cm x 3/8  
O fio de sutura agulhado tem como finalidade 
a sutura agulhada de tecidos orgânicos, 
auxiliando em procedimentos cirúrgicos.  
Fio de Nylon-Monofilamento preto.  
Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0 cm. 
Agulha siliconizada, que permite uma 
penetração suave na pele do paciente.  
Atóxico, não-pirogênico, de uso único. 
Esterilizado em Raio Gama.  
As agulhas são inspecionadas individualmente 
quanto à ponta, lubrificação e fixação para 
garantir punção fácil e segura.  
Embalados individualmente em Papel Grau 
Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária 
trata-se de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio.  
Possui resistência à tração e resistência ao 
nó. 
Embalagem com 24 unidades.  

12 CX 43,43 521,16 

247 
Fio dental com 50m  
Fio dental, encerado, resistente rolo com 50 m 
Embalado individualmente 

20 UN 2,70 54,00 

248 

Fita Banda Matriz metálica 05x0,05x500mm 
rolo de 50 cm  
Indicada para reconstrução de dentes 
posteriores, possui uma superfície uniforme. 
Suas bordas não machucam o paciente, é de 
fácil aplicação e remoção sem danificar a 
restauração. Promove o contorno proximal, 
sendo rígida o suficiente para não se descolar 
durante a condensação do amálgama. 
Confeccionada de aço inoxidável. Superfície 
uniforme, bordas não machuca o paciente. 
Flexível: Promove o contorno proximal; fácil 
remoção sem danificar a restauração. 
Embalagem com 1 rolo com 50 cm. 

37 ROL 2,25 83,25 
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249 

Fita Banda Matriz metálica 07x0,05x500mm 
rolo de 50 cm 
Indicada para reconstrução de dentes 
posteriores, possui uma superfície uniforme. 
Suas bordas não machucam o paciente, é de 
fácil aplicação e remoção sem danificar a 
restauração. Promove o contorno proximal, 
sendo rígida o suficiente para não se descolar 
durante a condensação do amálgama. 
Confeccionada de aço inoxidável. Superfície 
uniforme, bordas não machuca o paciente. 
Flexível: Promove o contorno proximal; fácil 
remoção sem danificar a restauração.  
Embalagem com 1 rolo com 50 cm. 

37 ROL 2,55 94,35 

250 

Fita para Autoclave  
Utilizada para fechamento de pacotes de 
papel e de pano que serão esterilizados em 
autoclave. É um instrumento indicador de que 
a esterilização foi efetuada em condições 
ideais de pressão, temperatura e tempo, 
através da mudança de coloração das listras 
de cor amarela para a cor preta. 
19mm x 30m.  
Confeccionada com dorso de papel crepado à 
base de celulose. 
Recebe, em uma de suas faces, massa 
adesiva à base de borracha natural, óxido de 
zinco e resinas e, na outra face, uma fina 
camada impermeabilizante de resina acrílica. 
Embalagem com 1 unidade. 

2.875 UN 3,68 10.580,00 

252 

Flúor GeL 200ml 
Prevenção da cárie dentária e a 
desmineralização e descalcificação. 
Flúor tópico cristal. Gel tixotrópico, neutro, 
sem corantes, para uso tópico. 
O produto age em 1 minuto e não possui 
corantes. 
Gel tixotrópico, Sabor: morango. 
Frasco de 200ml. 

18 FRS 5,48 98,64 

253 

Formocresol frasco com 10ml  
Utilizado como medicação curativa intracanal 
e em tratamentos endodônticos de dentes 
decíduos com a finalidade de mumificar o 
tecido pulpar. 
A formulação do FORMOCRESOL obedece a 
padrões orientados pelas pesquisas atuais, 
sendo, portanto, mais diluído que a 
composição padrão de Buckley, mas tendo a 
mesma ou superior eficácia e uma maior 

30 FRS 9,33 279,90 
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compatibilidade biológica. 
Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-
as inertes e possibilitando a conservação do 
dente decíduo até uma época próxima da 
queda fisiológica (pulpotomia).  
Possui ação antibacteriana potente pela ação 
de seus componentes, o que justifica seu uso 
em curativos de demora em tratamentos 
endodônticos. 
Frasco com 10ml. 

254 

Fosfato de Zinco Líquido 10ml  
Indicado para fixação de incrustações, coroas 
e pontes, forração de cavidades e 
restaurações dentarias provisorias. 
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações metálicas; 
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta resistência, 
presa adequada e fácil manipulação; 
É o cimento mais usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes.  
Embalagem com 10ml. 

08 UN 18,13 145,04 

255 

Fosfato de Zinco pó 28 g  
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações metálicas.    
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta resistência, 
presa adequada e fácil manipulação. É o 
cimento mais usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes. Misturado com 
cimento de Zinco Líquido é usado para 
cimentação de incrustações, coroas e pontes;  
Alta resistência, baixa solubilidade e fácil 
manipulação; Pó Claro. 
Frasco com 28 g.  

08 UN 17,37 138,96 

256 

Hidróxido de Cálcio P.A 10 g r  
Indicado como medicação curativa intracanal e 
solução para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a 
formação de dentina reparadora, aumentando 
sua espessura e proporcionando maior 
proteção ao tecido pulpar. 
Tem a propriedade de estimular a formação de 
dentina esclerosada e reparadora. 
Protege a polpa contra os estímulos 
termoelétricos. Protege a polpa da ação de 
agentes tóxicos de alguns materiais 

10 UN 6,60 66,00 
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restauradores. 
Os micro-organismos não podem desenvolver-
se em contato direto com o Hidróxido de 
Cálcio. 
O produto pode atuar por vários dias. 
Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos 
a longo prazo tem mostrado a reversão de 
várias alterações periapicais. 
Provoca a inibição da proliferação bacteriana. 
Pode privar os micro-organismos residuais do 
seu suprimento nutritivo prevenindo a 
penetração do exsudato no interior do sistema 
de canais radiculares. 
O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer 
a morte bacteriana. 
Alto grau de pureza garantida pelos melhores 
fornecedores da matéria prima do mercado e a 
nossa constante avaliação laboratorial do 
produto. 
Embalagem com 10 g. 

257 

Hipoclorito de Sódio 0,5%  uso 
odontológico    
Desinfetante e antisseptico indicado em 
procedimentos odontológicos. Solução 0,5% 
de Hipoclorito de sódio; 
Desinfetante e antisséptico em procedimentos 
odontológicos. 
Frasco com 1 litro 

06 LT 7,10 42,60 

259 

IRM  em pó Restaurador intermediário  pó 
38 g de Pó + 15ml de Líquido  
Indicado para restaurações provisórias de 
longa espera (até 2 anos), forramento de 
cavidades sob restauração de amálgama, 
material restaurador de dentes decíduos e 
também usado para odonto geriatria. Na 
odontologia geriátrica é um produto ideal 
devido à rapidez, à facilidade de manipulação 
e às propriedades sedativas. Composição 
reforçada à base de óxido de zinco e eugenol. 
Permite a confecção de restaurações 
temporárias de longa duração, podendo ser 
mantido na cavidade bucal por até dois anos. 
Material ideal para a confecção de base de 
restaurações de amálgama. 
Durabilidade dos curativos. 
Alta resistência à compressão.  
Embalagem com 38 g de Pó + 15ml de 
Líquido. 

30 KIT 20,58 617,40 
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260 

Lençol de Borracha com 26 unidades 
tamanhas 15x15cm  
Indicado para isolamento absoluto do campo 
operatório, reduzindo a possibilidade de 
contaminação. O lençol de borracha é 
produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 
Isento de pó.  
Embalagem com 26 unidades. 

12 EMB
A 24,59 295,08 

269 

Lubrificante Para Peças de Mão - spray 
200ml 
O lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de 
baixa viscosidade e com elevado grau de 
pureza. Sua fórmula previne oxidações e 
lubrifica as partes móveis de instrumentos 
odontológicos. Uma vez aplicado o produto, 
este suporta altas temperaturas (temperatura 
de esterilização) sem perder suas 
propriedades antioxidante e lubrificante. 
 Óleo mineral de baixa viscosidade, não 
tóxico, com alto grau de pureza.  
Propriedade Antioxidante / Lubrificante / Ação 
detergente / bactericida (Durabilidade Maior).  
Lubrifica, limpa e protege peças de mão 
odontológicas.  
A manutenção diária apropriada estende a 
vida útil do instrumento e assegura boa 
performance, possui ação detergente e 
bactericida.  
Alcance do jato até o final da caneta, bicos de 
alta e baixa rotação.  
Compatível para todos equipamentos, 
aplicação direta e precisa.  
Suporta altas temperaturas.  
Embalagem com 200ml. 

12 FRS 35,08 420,96 

279 

Óxido de Zinco pó com 50 g  
Usado como agente de restauração provisória, 
agente de forramento de cavidade, agente 
para cimentação provisória ou permanente, 
agente para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. 
Seu PH é praticamente neutro tendendo para 
ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. 
Estudos têm demonstrado que a infiltração 
marginal é mínima, com excelente adaptação 
após sua inclusão na cavidade. 
Efeito isolante, possui contração mínima,ótimo 
vendamento marginal. 

18 UN 6,27 112,86 
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Efeito anódino, matéria prima de alta 
qualidade garantindo grande teor de pureza. 
Embalagem com 50 g. 

280 

Papel Carbono Para Articulação dupla face 
(azul), com 12 unidades 
Papel Carbono para articulação é indicado 
para verificar oclusão dentária. Indicado para 
registro oclusal após a realização de 
restaurações e próteses, e para realização de 
ajuste oclusal pós-tratamento ortodôntico ou 
protético. Fácil utilização. Boa visualização da 
área de interferência. Carbono dupla face 
(azul). 
Embalagem com 12 unidades. 

30 PCT 4,12 123,60 

284 

Pasta profilática odontológica  
Pasta Profilática com 90  
Indicada para utilização em procedimentos de 
limpeza, remoção de detritos, manchas, 
placas bacterianas e polimento, como parte do 
tratamento profissional de profilaxia de cáries 
e doenças periodontais. Consistência 
adequada, não escorre para cavidade bucal. 
Utilizada com escovas de Robinson ou com 
taças de borracha. 
Utilizada como pasta de polimento inicial. 
Usada em adultos e crianças. 
Nos Sabores tutti-frutti ou menta. 
Embalagem com 90 g. 

17 UN 11,91 202,47 

285 

Pasta Zinco Enólica kit com 1 pasta base 
60 g e 1 pasta aceleradora 60 g 
 É indicada para moldagem de bocas 
totalmente desdentadas, proporcionando 
exatidão nos mínimos detalhes. Não é irritante 
a mucosa bucal, nem possui sabor 
desagradável; 
Quando corretamente manipulada é de presa 
rápida no meio bucal; 
Reproduz corretamente os diferentes 
pormenores da mucosa bucal; Adere 
perfeitamente à moldeira e, quando 
endurecida, não adere à mucosa bucal ou às 
mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60 
g e 1 pasta aceleradora 60 g. 

03 KIT 50,17 150,51 

286 

Pedra Pomes Extra Fina com 100 g 
Abrasivo e empregado na limpeza e polimento 
do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama 
e resina acrílica. Massa porosa acinzentada 
muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora 
e insípida. 

08 EMB
A 6,60 52,80 
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Embalagem com 100 g. 

288 

Ponta de Papel Absorvente 45 a 80   
Usado em endodontia para a obturação de 
canais radiculares.  
Com alto poder de absorção.  
São feitos pelo processo manual, por ser este 
processo tradicionalmente, o que permite 
maior precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

03 CX 21,16 63,48 

290 

Posicionador Radiográfico adulto com 5 
unidades 
Posicionador Radiográfico Autoclavável adulto 
Kit com 5 peças + pote para armazenamento 
Indicado para auxiliar na orientação da 
angulação do aparelho de Raios-X 
odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. 
Produto Autoclavável produzido na cor branca. 
Autoclavável em até 121°C. 
Embalagem com 5 unidades: 
Posicionador para incisivos e caninos 
superiores e inferiores. 
Posicionador para molar superior direito e 
inferior esquerdo.  
Posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito.  
Posicionador para radiografia interproximal 
BITE WINGS. 
Dispositivo para mordida (03 unidades). 
1 Pote para armazenamento. 

02 KIT 77,07 154,14 

291 

Posicionador Radiográfico Infantil com 5 
unidades  
Posicionador Radiográfico Autoclavável infantil 
Kit com 5 peças + pote para armazenamento 
Indicado para auxiliar na orientação da 
angulação do aparelho de Raios-X 
odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. 
Produto Autoclavável produzido na cor branca. 
Autoclavável em até 121°C. 
Embalagem com 5 unidades: 
Posicionador para incisivos e caninos 
superiores e inferiores. 
Posicionador para molar superior direito e 
inferior esquerdo.  
Posicionador para molar superior esquerdo e 
inferior direito.  
Posicionador para radiografia interproximal 

02 KIT 69,90 139,80 
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BITE WINGS. 
Dispositivo para mordida (03 unidades). 
1 Pote para armazenamento 

310 

Seringa descartável  10ml sem agulha  
Confeccionadas em polipropileno 
especialmente desenvolvimento para as 
seringas BD, proporcionando maior 
transparência; 
Melhor leitura na dosagem através de stopper 
mais fino; 
Êmbolo não se desprende do cilindro devido 
ao especial anel de retenção; 
Produto estéril embalado unitariamente; 
O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a 
agulha se desprenda acidentalmente da 
seringa. 
São utilizadas para irrigações em geral 
(cirurgias, procedimentos endodônticos, entre 
outros). 
10ml  
Unidade.  

125 UN 0,77 96,25 

312 

Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com 
40 unidades + 80 ponteiras 
Utilizado em cirurgias intraorais para sucção 
de sangue e demais fluidos. 
Possui três diâmetros de pontas, que 
permitem sugar em várias situações 
cirúrgicas.  
Sugador embalado individualmente, estéril, 
descartável e atóxico.  
Tubo com exclusiva curvatura confeccionado 
em PVC rígido.  
Diâmetro do tubo: 5 mm. 
Ponteiras e porta filtro confeccionado em 
polietileno de alta densidade.  
Diâmetro das ponteiras: 3,0 mm. 
Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiras. 
(40 unidades de 3,0 mm). 
 

37 CX 51,11 1.891,07 

313 

Sugador Descartável embalagem com 40 
unidades 
Indicado para sucção da saliva e outros 
líquidos, que ficam na cavidade bucal durante 
procedimentos odontológicos. 
Tubo e ponteira atóxicos; 
Arame em aço especial;  
Desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional; 
Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 

250 PCT 5,35 1.337,50 
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Embalagem com 40 unidades. 

314 

Taça de Borracha 
Indicada para profilaxia suave e sem dor. 
Granulometria soft e ultra-soft para profilaxia 
subgengival sem agredir à gengiva. 
Fabricada em látex flexível e macio, 
proporcionando uma penetração de até 4 mm 
sem causar trauma. 
Branca Ultra-Soft: ECRC-W; 
Embalagem com 1 unidade 

50 UN 1,49 74,50 

315 

Tira de Lixa de Aço com 12 unidades  
Para acabamento de restaurações 
interproximais. 
Tiras em aço inox. 
Super maleável com aplicação de camada 
regular de abrasivos a base de óxido de 
alumínio, o que facilita o ponto de contato. 
Sem Centro Neutro. 
Embalagem com 12 unidades. 

40 EMB
A 9,84 393,60 

316 

Tira  Poliéster  p/ resina 100 x 10 x 0,05 mm 
Utilizadas em isolamento de restaurações 
interproximais com resina composta. 
Confeccionado em 100% poliéster e 
superflexível. 
Embalagem c/ 50 unidades. 

37 CX 3,00 111,00 

318 

Vaselina Sólida de 90 g  
Vaselina Sólida é um produto indicado como 
emoliente. No tratamento de rachaduras da 
pele, como umectante. Tem efeito emoliente e 
melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a 
resina acrílica de tecidos bucais. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade.  
Não é indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. 
Embalagem com 1 pote de 90 g. 

02 UN 10,13 20,26 

Assinatura: 04/05/2020 Vigência: 03/05/2021 
 
PROCESSO Nº 054/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
087/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de Cedraflon, Fletop, Actine ® Sabonete 
Líquido e Protetor Solar Minesol Oil FPS 30 para pacientes de Mandado Judicial. 
DETENTORA: L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor total  
01 FLETOP – frasco de 200 ml 150 FRS 52,66 7.899,00 
03 ACTINE ® SABONETE LÍQUIDO – 240 ml 60 FRS 52,57 3.154,20 

Assinatura: 17/04/2020 Vigência: 16/04/2021 
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PROCESSO Nº 055/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
088/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para  eventual aquisição de Reanimador Manual (AMBU) Adulto, 
Infantil e Neonatal e Aspirador Manual de Secreção para o SAMU. 
DETENTORA: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor total  

01 

REANIMADOR MANUAL ADULTO EM SILICONE 
COM RESERVATÓRIO 
Ambu reanimador manual em silicone 
autoclavável, com reservatório. Conector giratório 
de 360 graus. Válvula integrada de admissão e 
reservatório. Todo o conjunto consiste em uma 
máscara facial, um tubo de oxigênio, uma válvula 
peep, uma válvula de entrada e uma bolsa 
reservatório. 

20 Un 201,00 4.020,00 

Assinatura: 17/04/2020 Vigência: 16/04/2021 
 
PROCESSO Nº 089/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
101/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Fraldas Descartáveis para atender o 
Fundo Social de Solidariedade. 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO P 
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 100 unidades. 

1.800 Un 0,50 900,00 

2 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO M 
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 50 unidades. 

1.800 Un 0,50 900,00 

3 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO G  
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 50 unidades. 

6.750 Un 0,50 3.375,00 

4 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO XG 
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 50 unidades. 

13.500 Un 0,48 6.480,00 
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5 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO P 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 10 unidades. 

10.800 Un 1,06 11.448,00 

6 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO M 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 08 unidades. 

25.920 Un 1,09 28.252,80 

7 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO G 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 08 unidades. 

43.200 Un 1,09 47.088,00 

8 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO EG 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 08 unidades. 

15.750 Un 1,24 19.530,00 

Assinatura: 05/05/2020 Vigência: 04/05/2021 
 
PROCESSO Nº 089/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
102/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Fraldas Descartáveis para atender o 
Fundo Social de Solidariedade. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL  DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP 
 
Lote 02 - Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO P 
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 100 unidades. 

600 Un 0,43 258,00 
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2 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO M 
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 50 unidades. 

600 Un 0,50 300,00 

3 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO G  
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 50 unidades. 

2.250 Un 0,56 1.260,00 

4 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO XG 
com barreiras laterais e antivazamento, fita 
multiuso ajustável, elásticos ajustáveis nas 
pernas, frente decorativa, corte anatômico e 
antimicol. Pacote com 50 unidades. 

4.500 Un 0,87 3.915,00 

5 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO P 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 10 unidades. 

3.600 Un 1,26 4.536,00 

6 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO M 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 08 unidades. 

8.640 Un 1,27 10.972,80 

7 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO G 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 08 unidades. 

14.400 Un 1,43 20.592,00 

8 

FRALDA GERIÁTRICA – TAMANHO EG 
para uso adulto com polpa de celulose, filme 
de polietileno, não tecido de polipropileno, 
polímeros super absorventes, adesivo 
termoplástico, fios de elastano e com fitas 
reposicionáveis, cobertura antialérgica, canais 
de distribuição e camada impermeável. Pacote 
com 08 unidades. 

5.250 Un 1,65 8.662,50 

Assinatura: 05/05/2020 Vigência: 04/05/2021 
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PROCESSO Nº 090/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
103/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Equipamentos para Telefonia e 
Ferramentas para uso geral em todas as Unidades de Saúde. 
DETENTORA: R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA – EPP. 
 
Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

13 

PLACA CPU IMPACTA 140 INTELBRAS 
Placa CPU Impacta 140 – PABX Intelbras 
PARA REPOSIÇÃO DE CENTRAL DA MARCA 
INTELBRAS MODELO IMPACTA 

08 Un 1.716,25 13.730,00 

 
Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

30 

PLACA CPU IMPACTA 140 INTELBRAS 
Placa CPU Impacta 140 – PABX Intelbras 
PARA REPOSIÇÃO DE CENTRAL DA MARCA 
INTELBRAS MODELO IMPACTA 

02 Un 1.716,25 3.432,50 

Assinatura: 05/05/2020 Vigência: 04/05/2021 
 
PROCESSO Nº 091/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
104/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Papel Sulfite, para atendimento de toda 
Municipalidade, exceto a Secretaria Municipal de Saúde e Educação. 
DETENTORA: T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME 
Lote 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Marca Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 

PAPEL SULFITE A4 – CX 10 PCT/500 
FOLHAS 
Gramatura 75 gm/2, formato A4, medindo 
(210x297)mm, branco, alcalino, alvura 
mínima de 90% conforme ISO para papel 
branco: 
Opacidade mínima de 87%, umidade entre 
3,5% (+/- 1,0) conforme Norma Tappi, corte 
rotativo, embalagem em material 
impermeável, contra umidade, produto com 
certificado ambiental fsc ou cerflor, com 
selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

Ecco 
Premium 1.500 Cx 189,00 283.500,00 

Lote 02 – Cota Reservada para ME, EPP ou MEI 

Item DESCRIÇÃO Marca Qtd Un Valor Un Valor Total 

01 PAPEL SULFITE A4 – CX 10 PCT/500 
FOLHAS 

Ecco 500 Cx 189,00 94.500,00 
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Gramatura 75 gm/2, formato A4, medindo 
(210x297)mm, branco, alcalino, alvura 
mínima de 90% conforme ISO para papel 
branco: 
Opacidade mínima de 87%, umidade entre 
3,5% (+/- 1,0) conforme Norma Tappi, corte 
rotativo, embalagem em material 
impermeável, contra umidade, produto com 
certificado ambiental fsc ou cerflor, com 
selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

Premium 

Assinatura: 06/05/2020 Vigência: 05/05/2021 
 
PROCESSO Nº 107/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
108/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do CAPS II. 
DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

12 TIORIDAZINA 50 MG 2.500 COM 0,80 2.000,00 

13 TIORIDAZINA 100 MG 2.000 COM 1,30 2.600,00 

14 TIORIDAZINA 200 MG – comprimido retard 7.000 COM 2,82 19.740,00 

Assinatura: 14/05/2020 Vigência: 13/05/2021 
PROCESSO Nº 107/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
107/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento de pacientes do CAPS II. 
DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 
 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 
BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG 
COMPR LIB PROLONG 9.000 COM 2,92 26.280,00 

02 CARBONATO DE LITIO 300 MG 30.000 COM 0,40 12.000,00 

03 CLOBAZAM 20 MG 3.000 COM 1,22 3.660,00 

06 PERICIAZINA 10 MG 800 COM 0,49 392,00 

07 PERICIAZINA 40 MG/ML SOL OR 80 FRS 19,83 1.586,40 

09 SULPIRIDA 50 MG 13.000 CAP 0,71 9.230,00 
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10 

CIANOCOBALAMINA 5000 MCG/ML + 
TIAMINA, CLOR 100 MG/ML + PIRIDOXINA, 
CLOR 100 MG/ML SOL INJ (IM) 2 ML 

100 AMP 4,95 495,00 

Assinatura: 14/05/2020 Vigência: 13/05/2021 
 
PROCESSO Nº 116/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
112/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Óleos Lubrificantes, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Serviços. 
DETENTORA: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 ÓLEO 5W40 – 100 SINTÉTICO API SN 900 LT 22,99 20.691,00 

2 
ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 BALDE 20 
LITROS 30 BAL 148,80 4.464,00 

3 ÓLEO SAE 80W  6 BAL 219,20 1.315,20 

4 ÓLEO P/ CAMBIO SAE 90 8 BAL 219,20 1.753,60 

5 ÓLEO ATF HIDRÁULICO BALDE 20 LITROS 38 BAL 208,00 7.904,00 

6 ÓLEO DE MOTOR SAE 15W40 API-C14 150 BAL 200,00 30.000,00 

7 ÓLEO SAE 10W 338 LT 12,00 4.056,00 

8 ÓLEO DE MOTOR 5W30 DIESEL 563 LT 19,94 11.226,22 

9 
ÓLEO 5W30 100% SINTÉTICO P/ VEÍCULO 
FLEX 563 LT 18,93 10.657,59 

10 ÓLEO LUBRIF 10W40 SINTÉTICO 563 LT 18,72 10.539,36 

11 ÓLEO 10W30 SEMI SINTÉTICO 04 TEMPOS 169 LT 13,07 2.208,83 

12 ÓLEO MINERAL 20W50 85 LT 11,41 969,85 

13 ÓLEO 85W140 3 BAL 236,80 710,40 

14 ÓLEO 2 TEMPOS 169 LT 7,04 1.189,76 

15 ÓLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO 500 ML 169 FRS 8,27 1.397,63 
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16 ÓLEO DE FREIO DOT 4 FRASCO 500 ML 169 FRS 9,46 1.598,74 

17 
GRAXA A BASE DE LITIO COMPLEXADO 
NLGI-2 450 KG 17,44 7.848,00 

18 ADITIVO PARA RADIADOR 282 LT 4,54 1.280,28 

19 GRAXA PARA PINO 75 KG 8,37 627,75 

 
Lote 02 - Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

1 ÓLEO 5W40 – 100 SINTÉTICO API SN 300 LT 22,99 6.897,00 

2 
ÓLEO HIDRÁULICO ISO 68 BALDE 20 
LITROS 10 BAL 148,80 1.488,00 

3 ÓLEO SAE 80W  1 BAL 219,20 219,20 

4 ÓLEO P/ CAMBIO SAE 90 2 BAL 219,20 438,40 

5 ÓLEO ATF HIDRÁULICO BALDE 20 LITROS 12 BAL 208,00 2.496,00 

6 ÓLEO DE MOTOR SAE 15W40 API-C14 50 BAL 200,00 10.000,00 

7 ÓLEO SAE 10W 112 LT 12,00 1.344,00 

8 ÓLEO DE MOTOR 5W30 DIESEL 187 LT 19,94 3.728,78 

9 
ÓLEO 5W30 100% SINTÉTICO P/ VEÍCULO 
FLEX 187 LT 18,93 3.539,91 

10 ÓLEO LUBRIF 10W40 SINTÉTICO 187 LT 18,72 3.500,64 

11 ÓLEO 10W30 SEMI SINTÉTICO 04 TEMPOS 56 LT 13,07 731,92 

12 ÓLEO MINERAL 20W50 28 LT 11,41 319,48 

13 ÓLEO 2 TEMPOS 56 LT 7,04 394,24 

14 ÓLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO 500 ML 56 FRS 8,27 463,12 

15 ÓLEO DE FREIO DOT 4 FRASCO 500 ML 56 FRS 9,46 529,76 
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16 
GRAXA A BASE DE LITIO COMPLEXADO 
NLGI-2 150 KG 17,44 2.616,00 

17 ADITIVO PARA RADIADOR 93 LT 4,54 422,22 

18 GRAXA PARA PINO 25 KG 8,37 209,25 

Assinatura: 28/05/2020 Vigência: 27/05/2021 
 
PROCESSO Nº 178/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
143/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para todas as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. 
 
Lote 06- Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

COPO DESCARTÁVEL  50 ml – caixa com 50 
pacotes de 100 unidades cada  
Copo descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 50 ml, na cor cristal 
(transparente), acondicionado em mangas com 
100 unidades, as mangas não podem estar 
violadas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total de massa dos corpos e 
quantidade, e o peso mínimo de cada copo, os 
copos devem conter gravado de forma indelével: 
Em relevo a marca ou identificação do fabricante, 
símbolo de identificação do material para 
reciclagem conforme NBR 13230/ 2.008 e 
alterações posteriores, os copos deverão estar 
em conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente.  

125 caixa 77,81 9.726,25 

02 

COPO DESCARTÁVEL 180 ml – caixa com 25 
pacotes com 100 unidades cada  
Copo descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor cristal 
(transparente), acondicionado em mangas com 
100 unidades, as mangas não podem estar 
violadas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total de massa dos corpos e 
quantidade, e o peso mínimo de cada copo, os 
copos devem conter gravado de forma indelével: 
Em relevo a marca ou identificação do fabricante, 
símbolo de identificação do material para 
reciclagem conforme NBR 13230/ 2.018 e 
alterações posteriores, os copos deverão estar 
em conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente.  

125 caixa 63,11 7.888,75 
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Lote 18 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 
100 LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  
PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 75 cm largura x 105 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
100 litros; o material deverá estar em 
conformidade com as Normas ABNT NBR 9191 e 
NBR 7500. Embalagem com 100 unidades. 

125 pcte 45,50 5.687,50 

02 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 50 
LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 63 cm largura x 80 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
50 litros; o material deverá estar em conformidade 
com as Normas ABNT NBR 9191 e NBR 7500. 
Embalagem com 100 unidades. 

125 pcte 28,10 3.512,50 

03 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 30 
LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 59 cm largura x 62 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
30 litros; o material deverá estar em conformidade 
com as Normas ABNT NBR 9191 e NBR 7500. 
Embalagem com 100 unidades. 

125 

 

 

 

Pcte 
 
 
 

20,30 
 
 
 

2.537,50 
 
 
 

04 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 15 
LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 39 cm largura x 58 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
15 litros; o material deverá estar em conformidade 
com as Normas ABNT NBR 9191 e NBR 7500. 
Embalagem com 100 unidades. 

125 pcte 12,50 1.562,50 

Assinatura: 02/07/2020 Vigência: 01/07/2021 
 
PROCESSO Nº 178/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
144/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para todas as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME 
 
Lote 15 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SACO PARA LIXO PRETO – 100 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 
100 litros na cor preta. Embalagem com 100 
unidades. O produto deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

375 pcte 44,33 16.623,75 

02 

SACO PARA LIXO PRETO – 50 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 50 
litros na cor preta. Embalagem com 100 unidades. 
O produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.  

375 pcte 21,59 8.096,25 

03 

SACO PARA LIXO PRETO – 30 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 30 
litros na cor preta. Embalagem com 100 unidades. 
O produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.  

375 pcte 15,57 5.838,75 

04 

SACO PARA LIXO PRETO – 15 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 15 
litros na cor preta. Embalagem com 100 unidades. 
O produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.  

375 pcte 6,51 2.441,25 

 
Lote 16 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SACO PARA LIXO PRETO – 100 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 
100 litros na cor preta. Embalagem com 100 
unidades. O produto deve estar em conformidade 
com as normas da ABNT NBR 
9190/9191/13055/13056.  

125 pcte 44,33 5.541,25 

02 

SACO PARA LIXO PRETO – 50 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 50 
litros na cor preta. Embalagem com 100 unidades. 
O produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.  

125 pcte 21,59 2.698,75 

03 

SACO PARA LIXO PRETO – 30 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 30 
litros na cor preta. Embalagem com 100 unidades. 
O produto deve estar em conformidade com as 

125 pcte 15,57 1.946,25 
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normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.  

04 

SACO PARA LIXO PRETO – 15 LITROS – 
PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Reforçado, de polietileno com capacidade para 15 
litros na cor preta. Embalagem com 100 unidades. 
O produto deve estar em conformidade com as 
normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.  

125 pcte 6,51 813,75 

Assinatura: 02/07/2020 Vigência: 01/07/2021 
 
PROCESSO Nº 178/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
141/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para todas as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA - 
ME 
 
Lote 02 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
36  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 36, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

25 par 46,49 1.162,25 

02 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
37  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 37, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

25 par 46,49 1.162,25 

03 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
38  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 38, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

25 par 46,49 1.162,25 

04 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
39  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 39, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 

25 par 46,49 1.162,25 
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borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

05 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
40  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 40, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

25 par 46,49 1.162,25 

06 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
41  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 41, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

25 par 46,49 1.162,25 

 
Lote 03 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
36  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 36, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

75 par 52,89 3.966,75 

02 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
37  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 37, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

75 par 52,89 3.966,75 

03 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
38  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 38, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 

75 par 52,89 3.966,75 
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direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

04 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
39  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 39, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

75 par 52,89 3.966,75 

05 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
40  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 40, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

75 par 52,89 3.966,75 

06 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
41  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 41, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

75 par 52,89 3.966,75 

 
Lote 09 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO P -   
PAR 
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 
0,45 mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho pequeno, na cor amarela, o produto 
deverá ser entregue e acompanhado do CA – 
Registro do Ministério do Trabalho.)  

375 par 2,66 997,50 

02 
LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO M -   
PAR 
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 

375 par 2,66 997,50 
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(flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 
0,45 mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho médio, na cor amarela, o produto deverá 
ser entregue e acompanhado do CA – Registro do 
Ministério do Trabalho.)  

03 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO G -   
PAR 
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 
0,45 mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho grande, na cor amarela, o produto 
deverá ser entregue e acompanhado do CA – 
Registro do Ministério do Trabalho.)  

375 par 2,66 997,50 

 
Lote 12 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

PAPEL TOALHA - PCT C/ 1.000 UNIDADES  - 
PACOTE 
Papel toalha, gofrado, interfolhas, 2 dobras, folha 
simples, medindo 20x21 cm, com oscilação entre 
0,5 cm e 1,0 cm, impureza máxima 15 mm 2/2. 
Conforme Norma TAPPI t 437 Om-90. Absorção 
máxima de 70s, na cor branca. 

1.250 pcte 9,21 11.512,50 

02 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 MTS -  
FARDO C/ 64 ROLOS  - FARDO 
Papel higiênico folha dupla, classe 01; na cor 
branca, matéria prima 100% fibra celulósica, 
comprimento do rolo de 30 m, com largura de 10 
cm, diâmetro no máximo de 11,7 cm, largura do 
tubete 10 cm, diâmetro interno do tubete maior 
que 4 cm, acabamento gofrado, em relevo, 
picotado, fragrância neutra, rotulagem contendo 
marca, quantidade de rolos, aroma neutro, 
metragem do papel, nome do fabricante e 
fantasia, CNPJ, telefone do Sac, embalagem com 
boa visibilidade do produto, fardos constituídos 
por pacotes de 4 rolos. Conforme Norma ABNT 
NBR 15464-2 

125 fardo 61,64 7.705,00 

03 

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – PACOTE COM 8 
ROLOS –  PACOTE 
Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade; 
apresentando folha simples, gofrado sem picote; 
na cor branca; neutra; medindo 10 cm x 300 m; 
composto de 100% celulose virgem; tubete med. 
no máximo 6,0 cm de diâmetro; em embalagem 
apropriada. Conforme ABNT NBR 15464-1 

125 pcte 38,54 4.817,50 

 
Lote 13 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

PANO DE PRATO -  UNIDADE 
Pano de copa e cozinha, composto de 90% 
algodão no mínimo, alvejado, medindo 
aproximadamente 47cmx70cm, variação máxima 
da medida 15%, na cor branca, liso, com 
acabamento na bainha, etiqueta resolução da 
Conmetro N.02/2008. 

375 un 2,10 787,50 

02 

FLANELA DE ALGODÃO -  UNIDADE 
Flanela, 100% algodão, medindo (38X58) cm, 
percentual variando de (2x3) cm, na cor laranja, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

75 un 2,20 165,00 

03 

PANO MULTIUSO PERFURADO 55X33 – 
PACOTE COM 5 UNIDADES –  PACOTE 
Pano multiúso, de fibra de viscose, resina, vinil 
acrílica, corante, agente bacteriostático, medindo 
58cmx33cm, na cor azul, acondicionado em 
embalagem apropriada. 

38 pcte 2,96 112,48 

 

PANO DE CHÃO, SACO ALVEJADO – 
UNIDADE 
Pano de limpeza, composto de 100% algodão cru, 
medindo aproximadamente (40x90) cm. Com 
variação de 15% de oscilação nas medidas, sem 
acabamento, na cor natural, acondicionado em 
saco plástico transparente  

375 un 2,76 1.035,00 

 
Lote 14 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

PANO DE PRATO -  UNIDADE 
Pano de copa e cozinha, composto de 90% 
algodão no mínimo, alvejado, medindo 
aproximadamente 47cmx70cm, variação máxima 
da medida 15%, na cor branca, liso, com 
acabamento na bainha, etiqueta resolução da 
Conmetro N.02/2008. 

125 un 2,10 262,50 

02 

FLANELA DE ALGODÃO -  UNIDADE 
Flanela, 100% algodão, medindo (38X58) cm, 
percentual variando de (2x3) cm, na cor laranja, 
acondicionado em embalagem apropriada. 

25 un 2,20 55,00 

03 

PANO MULTIUSO PERFURADO 55X33 – 
PACOTE COM 5 UNIDADES –  PACOTE 
Pano multiúso, de fibra de viscose, resina, vinil 
acrílica, corante, agente bacteriostático, medindo 
58cmx33cm, na cor azul, acondicionado em 
embalagem apropriada. 

12 pcte 2,96 35,52 

 PANO DE CHÃO, SACO ALVEJADO – 
UNIDADE 

125 un 2,76 345,00 
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Pano de limpeza, composto de 100% algodão cru, 
medindo aproximadamente (40x90) cm. Com 
variação de 15% de oscilação nas medidas, sem 
acabamento, na cor natural, acondicionado em 
saco plástico transparente  

 
Lote 19 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO COM 300 
ML-  UNIDADE  
Saponáceo cremoso, princípio ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio biodegradável, 
composições básicas coadjuvantes, espessante, 
alcalizantes; composição básica abrasivo, 
conservante, fragrância e veículo, pigmentos e 
PH de 9,80 - 10,80 ,outras substâncias químicas 
permitidas, composição aromática clássico, 
acondicionado em frasco plástico, produto sujeito 
a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela ANVISA )  

75 un 3,58 268,50 

02 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO – pacote 8 unidades 
Esponja de lã de aço, composto de aço carbono, 
acondicionado em saco plástico, embalado em 
forma adequada, 8 unidades por embalagem.  

225 pcte 2,10 472,50 

 
Lote 20 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SAPONÁCEO CREMOSO  FRASCO COM 300 
ML -  UNIDADE  
Saponáceo cremoso, princípio ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio biodegradável, 
composições básicas coadjuvantes, espessante, 
alcalizantes; composição básica abrasivo, 
conservante, fragrância e veículo, pigmentos e 
PH de 9,80 - 10,80 ,outras substâncias químicas 
permitidas, composição aromática clássico, 
acondicionado em frasco plástico, produto sujeito 
a verificação no ato da entrega, aos 
procedimentos Adm. determinados pela ANVISA )  

25 un 3,58 89,50 

02 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO – pacote 8 unidades 
Esponja de lã de aço, composto de aço carbono, 
acondicionado em saco plástico, embalado em 
forma adequada, 8 unidades por embalagem.  

75 pcte 2,10 157,50 

Assinatura: 02/07/2020 Vigência: 01/07/2021 
 
PROCESSO Nº 178/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
142/2020 
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OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para todas as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI – EPP. 
 
Lote 05 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

COPO DESCARTÁVEL  50 ml – caixa com 50 
pacotes de 100 unidades cada  
Copo descartável em polipropileno, com 
capacacidade mínima para 50 ml, na cor cristal 
(transparente), acondicionado em mangas com 
100 unidades, as mangas não podem estar 
violadas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total de massa dos corpos e 
quantidade, e o peso mínimo de cada copo, os 
copos devem conter gravado de forma indelével: 
Em relevo a marca ou identificação do fabricante, 
símbolo de identificação do material para 
reciclagem conforme NBR 13230/ 2.008 e 
alterações posteriores, os copos deverão estar 
em conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente.  

375 caixa 73,48 27.555,00 

02 

COPO DESCARTÁVEL 180 ml – caixa com 25 
pacotes com 100 unidades cada  
Copo descartável em polipropileno, com 
capacidade mínima para 180 ml, na cor cristal 
(transparente), acondicionado em mangas com 
100 unidades, as mangas não podem estar 
violadas, deverá constar impresso na manga a 
capacidade total de massa dos corpos e 
quantidade, e o peso mínimo de cada copo, os 
copos devem conter gravado de forma indelével: 
Em relevo a marca ou identificação do fabricante, 
símbolo de identificação do material para 
reciclagem conforme NBR 13230/ 2.018 e 
alterações posteriores, os copos deverão estar 
em conformidade com certificação compulsória 
INMETRO NBR 14865 vigente.  

375 caixa 67,85 25.443,75 

 
Lote 07 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

RODO METÁLICO DE 40 CM COM CABO E 
COM BORRACHA SIMPLES - UNIDADE  
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
40cm, com 2 borrachas, borracha natural, com 
espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa pesando 
385g, cabo em alumínio, com rosca)  

75 un 19,30 1.447,50 
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02 

RODO METÁLICO DE 100 CM COM CABO E 
COM BORRACHA SIMPLES  - UNIDADE 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 100 
cm, com 2 borrachas, borracha natural, com 
espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa pesando 
385g, cabo em alumínio, com rosca)  

75 un 39,10 2.932,50 

03 

RODO METÁLICO DE 60 CM COM CABO E 
COM BORRACHA SIMPLES  - UNIDADE 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 60 
cm, com 2 borrachas, borracha natural, com 
espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa pesando 
385g, cabo em alumínio, com rosca)  

75 un 20,90 1.567,50 

04 

VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 1,20 
MT E CEPA DE 30 CM DE LARGURA - 
UNIDADE  
Vassoura, doméstico com base de 30 cm, 
propriedades mínimas, com cerdas de nylon, tipo 
lisa, medindo 120 cm, plástico, rosca em plástico)  

75 un 5,28 396,00 

05 

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM 
SUPORTE – UNIDADE 
Escova para limpeza, sanitária, tipo lavatina 
(vassourinha), com suporte, base com 4 cm de 
diâmetro, com cerdas em fibra de nylon sintético, 
com suporte, sem alça, medindo no mínimo 20 
cm (comprimento), mínimo de 15 cerdas por 
unidade)  

38 un 4,72 179,36 

06 

ESCOVA DE NYLON GROSSA PARA LIMPEZA -  
UNIDADE  
Escova para limpeza, geral, modelo oval, base de 
polipropileno, (13x7x1,5) cm, com cerdas em 
nylon sintético, sem alça, sem cabo, na cor 
amarela, mínimo de 15 cerdas por tufos. 

75 un 2,64 198,00 

07 

BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 20 LTS  -  
UNIDADE 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 20 lts, sem 
tampa, com alça de metal 

75 un 6,98 523,50 

08 

BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 10 LTS  -  
UNIDADE 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 10 lts, sem 
tampa, com alça de metal 

75 un 3,53 264,75 

 
Lote 08 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 RODO METÁLICO DE 40 CM COM CABO E 
COM BORRACHA SIMPLES - UNIDADE  

25 un 19,30 482,50 
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Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 
40cm, com 2 borrachas, borracha natural, com 
espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa pesando 
385g, cabo em alumínio, com rosca)  

02 

RODO METÁLICO DE 100 CM COM CABO E 
COM BORRACHA SIMPLES  - UNIDADE 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 100 
cm, com 2 borrachas, borracha natural, com 
espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa pesando 
385g, cabo em alumínio, com rosca)  

25 un 39,10 977,50 

03 

RODO METÁLICO DE 60 CM COM CABO E 
COM BORRACHA SIMPLES  - UNIDADE 
Rodo, com cepa de alumínio, cepa medindo 60 
cm, com 2 borrachas, borracha natural, com 
espessura 3,5mm (+/- 0,05mm), capa pesando 
385g, cabo em alumínio, com rosca)  

25 un 20,90 522,50 

04 

VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 1,20 
MT E CEPA DE 30 CM DE LARGURA - 
UNIDADE  
Vassoura, doméstico com base de 30 cm, 
propriedades mínimas, com cerdas de nylon, tipo 
lisa, medindo 120 cm, plástico, rosca em plástico)  

25 un 5,28 132,00 

05 

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM 
SUPORTE – UNIDADE 
Escova para limpeza, sanitária, tipo lavatina 
(vassourinha), com suporte, base com 4 cm de 
diâmetro, com cerdas em fibra de nylon sintético, 
com suporte, sem alça, medindo no mínimo 20 
cm (comprimento), mínimo de 15 cerdas por 
unidade)  

12 un 4,72 56,64 

06 

ESCOVA DE NYLON GROSSA PARA LIMPEZA -  
UNIDADE  
Escova para limpeza, geral, modelo oval, base de 
polipropileno, (13x7x1,5) cm, com cerdas em 
nylon sintético, sem alça, sem cabo, na cor 
amarela, mínimo de 15 cerdas por tufos. 

25 un 2,64 66,00 

07 

BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 20 LTS  -  
UNIDADE 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 20 lts, sem 
tampa, com alça de metal 

25 un 6,98 174,50 

08 

BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO 10 LTS  -  
UNIDADE 
Balde para uso doméstico reforçado, de 
polipropileno, com capacidade para 10 lts, sem 
tampa, com alça de metal 

25 un 3,53 88,25 
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Lote 11 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

PAPEL TOALHA - PCT C/ 1.000 UNIDADES  - 
PACOTE 
Papel toalha, gofrado, interfolhas, 2 dobras, folha 
simples, medindo 20x21 cm, com oscilação entre 
0,5 cm e 1,0 cm, impureza máxima 15 mm 2/2. 
Conforme Norma TAPPI t 437 Om-90. Absorção 
máxima de 70s, na cor branca. 

3.750 pcte 8,99 33.712,50 

02 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 MTS -  
FARDO C/ 64 ROLOS  - FARDO 
Papel higiênico folha dupla, classe 01; na cor 
branca, matéria prima 100% fibra celulósica, 
comprimento do rolo de 30 m, com largura de 10 
cm, diâmetro no máximo de 11,7 cm, largura do 
tubete 10 cm, diâmetro interno do tubete maior 
que 4 cm, acabamento gofrado, em relevo, 
picotado, fragrância neutra, rotulagem contendo 
marca, quantidade de rolos, aroma neutro, 
metragem do papel, nome do fabricante e 
fantasia, CNPJ, telefone do Sac, embalagem com 
boa visibilidade do produto, fardos constituídos 
por pacotes de 4 rolos. Conforme Norma ABNT 
NBR 15464-2 

375 fardo 57,03 21.386,25 

03 

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – PACOTE COM 8 
ROLOS –  PACOTE 
Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade; 
apresentando folha simples, gofrado sem picote; 
na cor branca; neutra; medindo 10 cm x 300 m; 
composto de 100% celulose virgem; tubete med. 
no máximo 6,0 cm de diâmetro; em embalagem 
apropriada. Conforme ABNT NBR 15464-1 

375 pcte 37,56 14.085,00 

Assinatura: 02/07/2020 Vigência: 01/07/2021 
 
PROCESSO Nº 178/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
145/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para todas as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
 
Lote 17- Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 
100 LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  
PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 75 cm largura x 105 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 

375 pcte 42,35 15.881,25 
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infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
100 litros; o material deverá estar em 
conformidade com as Normas ABNT NBR 9191 e 
NBR 7500. Embalagem com 100 unidades. 

02 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 50 
LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 63 cm largura x 80 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
50 litros; o material deverá estar em conformidade 
com as Normas ABNT NBR 9191 e NBR 7500. 
Embalagem com 100 unidades. 

375 pcte 24,90 9.337,50 

03 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 30 
LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 59 cm largura x 62 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
30 litros; o material deverá estar em conformidade 
com as Normas ABNT NBR 9191 e NBR 7500. 
Embalagem com 100 unidades. 

375 pcte 21,99 8.246,25 

04 

SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO – 15 
LITROS -  PACOTE 100 UNIDADES –  PACOTE 
Saco para coleta de Lixo Hospitalar; 
confeccionado em polietileno; 39 cm largura x 58 
cm altura; branco leitoso; com símbolo de resíduo 
infectante, Classe II, Tipo B; com capacidade de 
15 litros; o material deverá estar em conformidade 
com as Normas ABNT NBR 9191 e NBR 7500. 
Embalagem com 100 unidades. 

375 pcte 11,80 4.425,00 

Assinatura: 02/07/2020 Vigência: 01/07/2021 
 
PROCESSO Nº 178/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
140/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza para todas as 
Unidades de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME. 
 
Lote 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
36  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 36, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 

75 par 47,32 3.549,00 
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segurança conforme NBR 20345.  

02 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
37  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 37, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

75 par 47,32 3.549,00 

03 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
38  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 38, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

75 par 47,32 3.549,00 

04 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
39  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 39, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

75 par 47,32 3.549,00 

05 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
40  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 40, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

75 par 47,32 3.549,00 

06 

Bota branca borracha cano curto TAMANHO 
41  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 41, cor branca, modelo unissex, frente 
larga, sem fechamento, cano curto, solado em 
borracha, solado injetado direto no cabedal, com 
palmilha higiênica, atendendo exigência de 
segurança conforme NBR 20345.  

75 par 47,32 3.549,00 

 
Lote 04 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 
Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
36  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 

25 par 53,73 1.343,25 
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tamanho 36, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

02 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
37  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 37, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

25 par 53,73 1.343,25 

03 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
38  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 38, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

25 par 53,73 1.343,25 

04 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
39  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 39, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

25 par 53,73 1.343,25 

05 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
40  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 40, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

25 par 53,73 1.343,25 
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06 

Bota branca borracha cano longo TAMANHO 
41  -  par 
Bota de segurança, com cabedal em borracha, 
tamanho 41, cor branca, modelo unissex, sem 
fechamento, cano longo (+ ou – 35 cm), solado 
em borracha antiderrapante, solado injetado 
direto ao cabedal palmilha de montagem em 
borracha, palmilha higiênica antibactericida, 
atendendo exigência de segurança conforme 
NBR 20345.  

25 par 53,73 1.343,25 

 
Lote 10 – Cota Reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO P -   
PAR 
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 
0,45 mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho pequeno, na cor amarela, o produto 
deverá ser entregue e acompanhado do CA – 
Registro do Ministério do Trabalho.)  

125 par 3,72 465,00 

02 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO M -   
PAR 
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 
0,45 mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho médio, na cor amarela, o produto deverá 
ser entregue e acompanhado do CA – Registro do 
Ministério do Trabalho.)  

125 par 3,73 466,25 

03 

LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA TAMANHO G -   
PAR 
Luva de Látex Natural, com forro de algodão 
(flocada), comprimento de 30 cm, espessura de 
0,45 mm, com palma antiderrapante e virola 
tamanho grande, na cor amarela, o produto 
deverá ser entregue e acompanhado do CA – 
Registro do Ministério do Trabalho.)  

125 par 3,73 466,25 

Assinatura: 02/07/2020 Vigência: 01/07/2021 
 
PROCESSO Nº 211/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
151/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de itens de higiene pessoal para atender as 
necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
 
Lote 01  
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 
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01 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO M (medidas 
aproximadas: peso entre 6 e 11 kg) com gel 
superabsorvente, antiodor, barreira 
antivazamento aliado a seu formato anatômico. 
Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis. Na embalagem 
deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade. 

250 Un 0,52 130,00 

02 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO G (medidas 
aproximadas: peso entre 9 e 12 kg) com gel 
superabsorvente, antiodor, barreira 
antivazamento aliado a seu formato anatômico. 
Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis. Na embalagem 
deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade. 

250 Un 0,60 150,00 

03 

FRALDA INFANTIL – TAMANHO EG (medidas 
aproximadas: peso entre 12 e 16 kg) com gel 
superabsorvente, antiodor, barreira 
antivazamento aliado a seu formato anatômico. 
Hipoalérgico e dermatologicamente testado, fitas 
adesivas reposicionáveis. Na embalagem 
deverão estar impressos todos os dados do 
fabricante, lote e validade. 

500 Un 0,80 400,00 

04 

ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO, com abas, 
fluxo normal, cobertura suave, formato 
anatômico, com canais laterais; circuito 
completo antivazamento; tripla proteção; com 
gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, 
polímero superabsorvente, filme de polietileno, 
adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem 
fibras de algodão; componentes atóxicos; não 
propensos a causar irritação em contato com a 
pele; testado dermatologicamente. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os 
dados do fabricante, lote e validade. Pacote com 
08 unidades. 

150 Pct 3,40 510,00 

Assinatura: 22/07/2020 Vigência: 21/07/2021 
 
PROCESSO Nº 211/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
152/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de itens de higiene pessoal para atender as 
necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 
DETENTORA:  L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP 
 
Lote 02 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor Total 
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01 
ESPONJA PARA BANHO, esponja de 
poliuretano em cores sortidas, atóxica, 
antialérgica.  

200 Un 5,69 1.138,00 

02 

ESCOVA DENTAL INFANTIL, cerdas de nylon 
macias, com no mínimo 03 fileiras de tufos, 
aparadas uniformemente e arredondadas na 
mesma altura, cabo reto, medindo no mínimo 15 
centímetros de comprimento, anatômico, 
embalada individualmente. 

100 Un 4,52 452,00 

03 

ESCOVA DENTAL ADULTO, cerdas de nylon, 
macias, com no mínimo 04 fileiras de tufos, 
aparadas uniformemente e arredondadas na 
mesma altura, cabo reto, medindo no mínimo 17 
cm de comprimento, anatômico, embalada 
individualmente. 

200 Un 5,16 1.032,00 

04 

SABONETE, sabonete em barra, infantil; ph 
neutro; hipoalergênico e testado 
dermatologicamente; com no mínimo 75 
gramas. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e 
validade. 

200 Un 2,28 456,00 

05 

SABONETE, sabonete em barra, neutro, com no 
mínimo 85 gramas. Na embalagem deverão 
estar impressos todos os dados do fabricante, 
lote e validade. 

500 Un 1,35 675,00 

06 

LENÇOS UMEDECIDOS, para higienização 
infantil, macios, sem álcool, fragrância suave, 
testado dermatologicamente, acondicionado em 
potes com no mínimo 70 unidades. Na 
embalagem deverão estar impressos todos os 
dados do fabricante, lote e validade. 

200 Pct 7,50 1.500,00 

Assinatura: 22/07/2020 Vigência: 21/07/2021 
 
PROCESSO Nº 216/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
175/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de acessórios para Oxigenioterapia, frasco 
de Aspiração, Sistema de Aspiração (Trach Care), filtro HME, filtro HEPA, para uso nas Unidades 
de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 
 
Lote 02- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO – ESCALA DE 0 
A 15 L/min 
Especificação Técnica: Fluxômetro; para oxigênio; 
corpo de metal cromado; com escala graduada de 
0 a 15 L/min; bilha dupla em policarbonato ou 

75 Un 65,91 4.943,25 
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acrílico transparente e inquebrável; flutuador 
esfera em aço inoxidável; roscas conforme 
Normas conexões compatíveis com o padrão 
ABNT; acompanha os demais acessórios 
necessários para o perfeito funcionamento do 
equipamento. 

 
Lote 04- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO ESCALA 
0 A 15 L/min 
Especificação Técnica: Fluxômetro; para ar 
comprimido; corpo de metal cromado; com escala 
graduada de 0 a 15 L/min; bilha dupla em 
policarbonato ou acrílico; flutuador esférico em aço 
inoxidável; roscas conforme Normas conexões de 
acordo com os padrões ABNT NBR 11906; 
acompanha os demais acessórios necessários 
para o perfeito funcionamento do equipamento. 

75 Un 76,73 5.754,75 

 
Lote 06- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO 
PARA OXIGÊNIO 
Especificação Técnica: 
Válvula para regulagem da pressão de saída de 
gases medicinais armazenados em cilindro. 
Possui fluxômetro embutido para controle do fluxo, 
permitindo a acoplagem de nebulizadores, 
umidificadores e outros aparelhos para 
administração direta do gás ao paciente. 
Feita em latão cromado com componentes 
injetados em nylon, oferece alta durabilidade e 
precisão. Ideal para uso em oxigenioterapia, 
procedimentos de emergência e resgate e 
procedimentos ambulatoriais e clínicos. 
Possui manômetro de alta pressão com escala de 
0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze 
sinterizado, válvula de segurança e fluxômetro 
com escala de 0 a 15 Ipm. 
Pressão de saída fixa de 3,5 kgf/cm². 
Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. 

25 Un 231,64 5.791,00 

 
Lote 10- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 
UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO DE 250 
ML E TAMPA COM ROSCA METÁLICA 
Especificação Técnica: Umidificador; de oxigênio; 

125 Un 34,96 4.370,00 
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frasco plástico de 250 ml; com marcação de nível 
máximo e mínimo; composto de tampa plástica; 
resistente; com rosca metálica; adaptável a saída 
de fluxômetro de oxigênio; em PVC; 
acondicionado em embalagem que garanta a 
integridade do produto; o produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente. 

 
Lote 12- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

MICRO NEBULIZADOR ADULTO PARA AR 
COMPRIMIDO 
Especificação Técnica: 
Comprimento extensão: 1,5 m; 
-Pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm²; 
-Faixa de vazão: 38 mm; 
-Produto não estéril (deve ser esterilizado antes do 
uso); 
-Registro ANVISA: 80435140012. 
Materiais: 
-Copo: polipropileno (PP); 
-Máscara: polietileno (PE); 
-Mangueira (extensão): PVC na cor amarela, 
indicativa de uso em ar comprimido 

125 Un 14,80 1.850,00 

 
Lote 14- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

ASPIRADOR DE REDE AR COMPRIMIDO 
(FRASCO DE VIDRO) 
Especificação Técnica: 
Características do produto 
Tampa com conexão de saída; 
Confeccionado em nylon com enxerto em latão 
(limpo e isento de graxas/óleos quimicamente) em 
cor normatizada pela ABNT para cada gás. 
Sistema de agulha: 
Confeccionado em latão, parte externa polida e 
cromada e parte interna com tratamento químico 
de limpeza. Sistema de agulha flutuante. 
Volante: 
Confeccionado com enxerto interno em latão que 
sofreu tratamento químico de limpeza e injetado 
posteriormente com termoplástico (polipropileno) 
de alta resistência nas cores padrão de cada gás 
segundo normas da ABNT. 
Frasco: 
Confeccionado em vidro; autoclavável. 
Indicação de níveis 
Conexão de entrada: 

12 Un 100,73 1.208,76 
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Niple confeccionado em latão polido e cromado; e 
padronização de gás conforme normas ABNT. 
Porca confeccionada com enxerto metálico que 
sofreu tratamento químico de limpeza e injetado 
posteriormente com termoplástico (polipropileno) 
de alta resistência nas cores padronizadas 
segundo normas da ABNT para cada gás. 
Sistema Venturi: 
Confeccionado em latão (limpo e isento de 
graxas/óleos quimicamente) 
Baixíssimo nível de ruído. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Capacidade: 
Frasco de vidro: 500 ml 
Pressão de entrada:  Rede ou regulador de cilindro 
± 3,5 Kgf/cm² 

 
Lote 16- Cota reservada ME, EPP, MEI 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

FILTRO HME ADULTO 
FILTRO HIGROSCÓPICO/HIDROFÓBICO HMEF 
PARA USO EM VENTILAÇÃO MECÂNICA 
ADULTO 
Filtro para uso em circuito de ventilação mecânica; 
adulto; estéril; descartável de uso único; atóxico; 
apirogênico, que promova 99,9999% de filtração 
bacteriana e viral. Deve possuir regenerador de 
calor e umidade em celulose e elemento filtrante 
hidrofóbico em algodão eletrostático. Deverá ser 
confeccionado em polipropileno ou material similar 
compatível com a função, ter corpo em peça única, 
ser transparente, leve, conexão 15/22 mm, entrada 
para uso de capnografia de fácil acesso, com 
tampa protetora, possuir espaço morto de 30 ml, e 
volume corrente entre 150 e 1500 ml. Capacidade 
de umidificação mínima de 30 mg H²O/l. 
Resistência ao fluxo inferior a 2,0 cm H²O/l. 
Validado para uso de até 48 horas. Deverá 
acompanhar Cateter Mount de aproximadamente 
145 mm, com tampa protetora. Necessário 
apresentar laudo que comprove eficácia de 
filtração bacteriana e viral, incluindo aerossóis. 
Acondicionado em embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana, 
abertura asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, obedecendo legislação 
atual vigente. 

250 Un 37,49 9.372,50 

 
Lote 18- Cota reservada ME, EPP, MEI 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

104

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 08 de fevereiro de 2021 Ano V | Edição nº 869

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

FILTRO HEPA 
FILTRO HIDROFÓBICO PARA USO EM 
VENTILAÇÃO MECÂNICA – HEPA 
Filtro para uso em circuito de ventilação mecânica, 
estéril, descartável de uso único, atóxico, 
apirogênico, que promova barreira de 99,9999% 
para bactérias e vírus. Deve possuir membrana 
única plissada e totalmente hidrofóbica constituída 
por fibra de vidro ou cerâmica. A membrana 
filtrante deverá estar distanciada do invólucro do 
filtro, desta maneira permitindo aproveitamento 
total do produto. Deverá ser confeccionado em 
polipropileno ou material similar compatível com a 
função, ter corpo em peça única, ser transparente, 
leve, conexão 15/22 mm, entrada para uso de 
capnografia de fácil acesso, com tampa protetora, 
possuir espaço morto máximo de 90 ml e volume 
corrente entre 150 e 1500 ml. Resistência ao fluxo 
inferior a 1,5 cm H²O/l. Validado para uso de 48 
horas. Deverá acompanhar Cateter Mount de 
aproximadamente 145 mm, com tampa protetora. 
Necessário apresentar laudo que comprove 
eficácia de filtração bacteriana e viral, incluindo 
aerossóis. Acondicionado em embalagem 
individual, em material que promova barreira 
microbiana, abertura asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, 
obedecendo legislação atual vigente. 

250 Un 90,26 22.565,00 

Assinatura: 03/08/2020 Vigência: 02/08/2021 
 
PROCESSO Nº 216/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
174/2020 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de acessórios para Oxigenioterapia, frasco 
de Aspiração, Sistema de Aspiração (Trach Care), filtro HME, filtro HEPA, para uso nas Unidades 
de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO – ESCALA 
DE 0 A 15 L/min 
Especificação Técnica: Fluxômetro; para 
oxigênio; corpo de metal cromado; com escala 
graduada de 0 a 15 L/min; bilha dupla em 
policarbonato ou acrílico transparente e 
inquebrável; flutuador esfera em aço 
inoxidável; roscas conforme Normas conexões 
compatíveis com o padrão ABNT; acompanha 

225 Un 65,91 14.829,75 
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os demais acessórios necessários para o 
perfeito funcionamento do equipamento. 

 
Lote 03 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO 
ESCALA 0 A 15 L/min 
Especificação Técnica: Fluxômetro; para ar 
comprimido; corpo de metal cromado; com 
escala graduada de 0 a 15 L/min; bilha dupla 
em policarbonato ou acrílico; flutuador esférico 
em aço inoxidável; roscas conforme Normas 
conexões de acordo com os padrões ABNT 
NBR 11906; acompanha os demais acessórios 
necessários para o perfeito funcionamento do 
equipamento. 

225 Un 76,73 17.264,25 

 
Lote 05 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO 
PARA OXIGÊNIO 
Especificação Técnica: 
Válvula para regulagem da pressão de saída 
de gases medicinais armazenados em cilindro. 
Possui fluxômetro embutido para controle do 
fluxo, permitindo a acoplagem de 
nebulizadores, umidificadores e outros 
aparelhos para administração direta do gás ao 
paciente. 
Feita em latão cromado com componentes 
injetados em nylon, oferece alta durabilidade e 
precisão. Ideal para uso em oxigenioterapia, 
procedimentos de emergência e resgate e 
procedimentos ambulatoriais e clínicos. 
Possui manômetro de alta pressão com escala 
de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de 
bronze sinterizado, válvula de segurança e 
fluxômetro com escala de 0 a 15 Ipm. 
Pressão de saída fixa de 3,5 kgf/cm². 
Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. 

75 Un 231,64 17.373,00 

 
Lote 09 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO DE 
250 ML E TAMPA COM ROSCA METÁLICA 
Especificação Técnica: Umidificador; de 
oxigênio; frasco plástico de 250 ml; com 
marcação de nível máximo e mínimo; 

375 Un 21,53 8.073,75 
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composto de tampa plástica; resistente; com 
rosca metálica; adaptável a saída de 
fluxômetro de oxigênio; em PVC; 
acondicionado em embalagem que garanta a 
integridade do produto; o produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

 
Lote 11 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

MICRO NEBULIZADOR ADULTO PARA AR 
COMPRIMIDO 
Especificação Técnica: 
Comprimento extensão: 1,5 m; 
-Pressão de entrada: 3,5 Kgf/cm²; 
-Faixa de vazão: 38 mm; 
-Produto não estéril (deve ser esterilizado 
antes do uso); 
-Registro ANVISA: 80435140012. 
 
Materiais: 
-Copo: polipropileno (PP); 
-Máscara: polietileno (PE); 
-Mangueira (extensão): PVC na cor amarela, 
indicativa de uso em ar comprimido 

375 Un 14,13 5.298,75 

 
Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

ASPIRADOR DE REDE AR COMPRIMIDO 
(FRASCO DE VIDRO) 
Especificação Técnica: 
Características do produto 
Tampa com conexão de saída; 
Confeccionado em nylon com enxerto em 
latão (limpo e isento de graxas/óleos 
quimicamente) em cor normatizada pela ABNT 
para cada gás. 
Sistema de agulha: 
Confeccionado em latão, parte externa polida 
e cromada e parte interna com tratamento 
químico de limpeza. Sistema de agulha 
flutuante. 
Volante: 
Confeccionado com enxerto interno em latão 
que sofreu tratamento químico de limpeza e 
injetado posteriormente com termoplástico 
(polipropileno) de alta resistência nas cores 
padrão de cada gás segundo normas da 
ABNT. 
Frasco: 

38 Un 100,73 3.827,74 
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Confeccionado em vidro; autoclavável. 
Indicação de níveis 
Conexão de entrada: 
Niple confeccionado em latão polido e 
cromado; e padronização de gás conforme 
normas ABNT. 
Porca confeccionada com enxerto metálico 
que sofreu tratamento químico de limpeza e 
injetado posteriormente com termoplástico 
(polipropileno) de alta resistência nas cores 
padronizadas segundo normas da ABNT para 
cada gás. 
Sistema Venturi: 
Confeccionado em latão (limpo e isento de 
graxas/óleos quimicamente) 
Baixíssimo nível de ruído. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
Capacidade: 
Frasco de vidro: 500 ml 
Pressão de entrada:  Rede ou regulador de 
cilindro ± 3,5 Kgf/cm² 

 
Lote 15 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

 

FILTRO HME ADULTO 
FILTRO HIGROSCÓPICO/HIDROFÓBICO 
HMEF PARA USO EM VENTILAÇÃO 
MECÂNICA ADULTO 
Filtro para uso em circuito de ventilação 
mecânica; adulto; estéril; descartável de uso 
único; atóxico; apirogênico, que promova 
99,9999% de filtração bacteriana e viral. Deve 
possuir regenerador de calor e umidade em 
celulose e elemento filtrante hidrofóbico em 
algodão eletrostático. Deverá ser 
confeccionado em polipropileno ou material 
similar compatível com a função, ter corpo em 
peça única, ser transparente, leve, conexão 
15/22 mm, entrada para uso de capnografia de 
fácil acesso, com tampa protetora, possuir 
espaço morto de 30 ml, e volume corrente 
entre 150 e 1500 ml. Capacidade de 
umidificação mínima de 30 mg H²O/l. 
Resistência ao fluxo inferior a 2,0 cm H²O/l. 
Validado para uso de até 48 horas. Deverá 
acompanhar Cateter Mount de 
aproximadamente 145 mm, com tampa 
protetora. Necessário apresentar laudo que 
comprove eficácia de filtração bacteriana e 
viral, incluindo aerossóis. Acondicionado em 

750 Un 37,49 28.117,50 
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embalagem individual, em material que 
promova barreira microbiana, abertura 
asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, obedecendo legislação atual 
vigente. 

 
Lote 17 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

 

FILTRO HEPA 
FILTRO HIDROFÓBICO PARA USO EM 
VENTILAÇÃO MECÂNICA – HEPA 
Filtro para uso em circuito de ventilação 
mecânica, estéril, descartável de uso único, 
atóxico, apirogênico, que promova barreira de 
99,9999% para bactérias e vírus. Deve possuir 
membrana única plissada e totalmente 
hidrofóbica constituída por fibra de vidro ou 
cerâmica. A membrana filtrante deverá estar 
distanciada do invólucro do filtro, desta 
maneira permitindo aproveitamento total do 
produto. Deverá ser confeccionado em 
polipropileno ou material similar compatível 
com a função, ter corpo em peça única, ser 
transparente, leve, conexão 15/22 mm, 
entrada para uso de capnografia de fácil 
acesso, com tampa protetora, possuir espaço 
morto máximo de 90 ml e volume corrente 
entre 150 e 1500 ml. Resistência ao fluxo 
inferior a 1,5 cm H²O/l. Validado para uso de 
48 horas. Deverá acompanhar Cateter Mount 
de aproximadamente 145 mm, com tampa 
protetora. Necessário apresentar laudo que 
comprove eficácia de filtração bacteriana e 
viral, incluindo aerossóis. Acondicionado em 
embalagem individual, em material que 
promova barreira microbiana, abertura 
asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, obedecendo legislação atual 
vigente. 

750 Un 90,26 67.695,00 

Assinatura: 03/08/2020 Vigência: 02/08/2021 
 
PROCESSO Nº 216/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
176/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de acessórios para Oxigenioterapia, frasco 
de Aspiração, Sistema de Aspiração (Trach Care), filtro HME, filtro HEPA, para uso nas Unidades 
de Saúde e Pronto Socorro. 
DETENTORA: SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 
 
Lote 07- Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

VÁLVULA REDUTORA DE OXIGÊNIO PARA 
REDE CANALIZADA 
Corpo em latão cromado; 
Manômetro para indicação de pressão da rede 
de gases; 
Botão de regulagem. 
Especificações Técnicas: 
Pressão de entrada: Máximo de 75 Kgf/cm² 
(bar); 
Escala de pressão do manômetro: 0 a 11 
Kgf/cm; 
Conexão de entrada e saída: Normas ABNT; 
Pressão de saída: 0 a 7 Kgf/cm² (bar) 
regulável. 
Garantia: contra defeito de fabricação 
Registro ANVISA 

38 Un 200,00 7.600,00 

 
Lote 08 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

VÁLVULA REDUTORA DE OXIGÊNIO PARA 
REDE CANALIZADA 
Corpo em latão cromado; 
Manômetro para indicação de pressão da rede 
de gases; 
Botão de regulagem. 
Especificações Técnicas: 
Pressão de entrada: Máximo de 75 Kgf/cm² 
(bar); 
Escala de pressão do manômetro: 0 a 11 
Kgf/cm; 
Conexão de entrada e saída: Normas ABNT; 
Pressão de saída: 0 a 7 Kgf/cm² (bar) 
regulável. 
Garantia: contra defeito de fabricação 
Registro ANVISA 

12 Un 200,00 2.400,00 

 
Lote 19- Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO SISTEMA 
FECHADO TRAQUEAL (TRACH CARE) 
Especificação Técnica: Sistema de aspiração 
traqueal fechado; composto por: Sonda de 
aspiração endotraqueal; em PVC ou similar, 
com ponta lisa; medindo no mínimo 54 cm de 
comprimento e calibre 14 Fr com marca de 
graduação em toda extensão do tubo; com 
C/orifícios laterais indicado P/ Procedimentos 

375 Un 311,20 116.700,00 
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de aspiração de secreções em pacientes em 
ventilação; luva em acetato vinilo polietileno ou 
similar, possibilita o manuseio do tubo s/ 
contato c/ secreção; adaptador com Universal; 
com apresenta via Mdi. Possibilita o uso de  
aerossol sem desconexão do tubo; com possui 
válvula p/ ativação da aspiração, via de 
irrigação que permite instilação e lavagem do 
tubo; conector de vácuo com tampa protetora; 
estéril; embalado em embalagem individual; a 
apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação vigente. 

 
Lote 20 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SONDA PARA ASPIRAÇÃO SISTEMA 
FECHADO TRAQUEAL (TRACH CARE) 
Especificação Técnica: Sistema de aspiração 
traqueal fechado; composto por: Sonda de 
aspiração endotraqueal; em PVC ou similar, 
com ponta lisa; medindo no mínimo 54 cm de 
comprimento e calibre 14 Fr com marca de 
graduação em toda extensão do tubo; com 
C/orifícios laterais indicado P/ Procedimentos 
de aspiração de secreções em pacientes em 
ventilação; luva em acetato vinilo polietileno ou 
similar, possibilita o manuseio do tubo s/ 
contato c/ secreção; adaptador com Universal; 
com apresenta via Mdi. Possibilita o uso de  
aerossol sem desconexão do tubo; com possui 
válvula p/ ativação da aspiração, via de 
irrigação que permite instilação e lavagem do 
tubo; conector de vácuo com tampa protetora; 
estéril; embalado em embalagem individual; a 
apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação vigente. 

125 Un 311,20 38.900,00 

 
Lote 21- Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

TUBO DE SILICONE 
Tubo de silicone medindo 6 x 10 mm – rolo de 
15 m 
Confeccionado em silicone de grau 
farmacêutico da mais alta qualidade e com 
procedimentos minuciosos de assepsia. 
Possui a dureza de 60 Shore A 
Validade indeterminada 
Garantia contra defeitos de fabricação 
Cor: transparente 

38 Rol 211,27 8.028,26 
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Possibilidade de reutilização com esterilização 
em autoclave a vapor até 127º C 
Não estéril 
Registro ANVISA 

 
Lote 22 - Cota reservada ME, EPP, MEI  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

TUBO DE SILICONE 
Tubo de silicone medindo 6 x 10 mm – rolo de 
15 m 
Confeccionado em silicone de grau 
farmacêutico da mais alta qualidade e com 
procedimentos minuciosos de assepsia. 
Possui a dureza de 60 Shore A 
Validade indeterminada 
Garantia contra defeitos de fabricação 
Cor: transparente 
Possibilidade de reutilização com esterilização 
em autoclave a vapor até 127º C 
Não estéril 
Registro ANVISA 

12 Rol 211,27 2.535,24 

Assinatura: 03/08/2020 Vigência: 02/08/2021 
 
PROCESSO Nº 226/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
186/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de materiais eletrônicos e equipamentos para 
Farmácia Central e demais Unidades de Saúde. 
DETENTORA: FERNANDO PEREIRA EIRELI - EPP 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor total  

05 

PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA / GUICHÊ 
COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 
Painel Eletrônico Senha / Guichê com Controle 
Remoto sem fio; com indicação de numeração de 
atendimento e guichê correspondente organizando 
de maneira rápida e eficiente o atendimento. 
Estrutura em plástico; números indicativos na cor 
vermelha; visualização aproximada de 20 metros; 
Bivolt (110/220 V); alimentado por fonte Bivolt 
automática (110/220 V); controle remoto sem fio 
alimentado por pilha. O controle vem configurado 
para o funcionamento do painel.  
Medidas aproximadas: (CxLxP) 55 cm x 12 cm x 4 
cm) 
Cor: Preta 

05 Un 482,67 2.413,35 

Assinatura: 11/08/2020 Vigência: 10/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
197/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Medicamentos destinados aos cumprimentos de Mandados Judiciais, sobre os quais 
deverá ser aplicado o fator CAP, conforme determina a legislação vigente. 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

35 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG + CÁLCIO 
ELEMENTAR 500 MG + VITAMINA D3 200 UI 1.350 COM 2,34 3.159,00 

38 EDOXABANA 60 MG 1.500 COM 5,42 8.130,00 

54 VILDAGLIPTINA 50 MG 3.375 COM 2,03 6.851,25 

55 VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 
MG 4.875 COM 2,01 9.798,75 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
199/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. 
 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

66 CEFTRIAXONA 1 G SOL. INJETÁVEL EV – 
PÓ LIÓFILO 45.000 FRS 15,98 719.100,00 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
198/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 
Medicamentos destinados aos cumprimentos de Mandados Judiciais, sobre os quais 
deverá ser aplicado o fator CAP, conforme determina a legislação vigente. 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

56 OLAPARIBE 150 MG (LYNPARZA ®) 1.680 COM 181,34 304.651,20 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
195/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

59 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG 1.400.000 COM 0,04 56.000,00 

63 ANLODIPINO, BESILATO 10 MG 180.000 COM 0,04 7.200,00 

67 CITALOPRAM, BROMIDRATO 20 MG 564.000 COM 0,18 101.520,00 

68 DIPIRONA SODICA 500 MG 300.000 COM 0,15 45.000,00 

72 HALOPERIDOL 5 MG 33.000 COM 0,24 7.920,00 

74 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML 
SOL INAL GT 4.000 FRS 0,95 3.800,00 

82 PERMETRINA 1% LOÇÃO TÓPICA FRS 
60 ML 3.000 FRS 2,00 6.000,00 

86 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG 98.800 COM 0,15 14.820,00 

87 SINVASTATINA 20 MG 750.000 COM 0,07 52.500,00 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
200/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 
Medicamentos destinados aos cumprimentos de Mandados Judiciais, sobre os quais 
deverá ser aplicado o fator CAP, conforme determina a legislação vigente. 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

45 INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOL INJ 10 
ML 1.200 FRA 74,76 89.712,00 

47 MESALAZINA 800 MG 2.250 COM 2,78 6.255,00 

48 OMALIZUMABE 150 MG INJ PÓ LIOF 
FRASCO + AMPOLA DILUENTE 2 ML 150 FRS 1.750,06 262.509,00 

50 RANIBIZUMABE 10 MG/ML 225 AMP 3.295,32 741.447,00 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

61 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG 200.000 DRG 0,27 54.000,00 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
193/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: L. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EPP 
Medicamentos destinados aos cumprimentos de Mandados Judiciais, sobre os quais 
deverá ser aplicado o fator CAP, conforme determina a legislação vigente. 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

04 
CASSIA ANGUSTIFOLIA VAHL 14,634 MG 
(EXTRATO SECO CONTENDO 6,00 MG DE 
SENOSÍDEOS A E B) + CASSIA FISTUL 

3.600 CAP 3,19 11.484,00 

20 HIALURONATO DE SÓDIO 0,2% GEL 
OFTÁLMICO 500 FRS 65,76 32.880,00 

33 PROTETOR SOLAR MINESOL OIL FPS 30 250 FRS 79,90 19.975,00 

37 DIACEREÍNA 50 MG 4.950 CAP 3,63 17.968,50 

49 ÔMEGA 3 1000 MG 7.200 CAP 0,33 2.376,00 

 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

57 MIRABEGRONA 50 MG 
Comprimidos revestidos 3.750 COM 8,30 31.125,00 

58 

SOLIFENACINA SUCCINATO 6 MG + 
TANSULOSINA CLORIDRATO 0,4 MG – 
comprimidos revestidos de liberação 
modificada 

4.500 COM 5,20 23.400,00 

62 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 
MG/ML + 8 MG/ML SUS OR 2.700 FRS 8,00 21.600,00 

64 ATENOLOL 50 MG 2.500 COM 0,15 375,00 

71 GINKGO BILOBA 80 MG 90.000 COM 0,29 26.100,00 

73 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUS 
OR 150 ML 9.000 FRS 6,00 54.000,00 

75 IVERMECTINA 6 MG 30.000 COM 6,00 180.000,00 
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76 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% GEL SER 
PREENCH X 10 G 5.000 SER 19,98 99.900,00 

79 FINASTERIDA 5 MG 120.00
0 COM 0,45 54.000,00 

81 NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 
UI/G POM DERM 15 G 24.000 BIS 2,83 67.920,00 

83 PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG 34.000 COM 0,58 19.720,00 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
196/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. 
 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

69 
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG/ML 
+ DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOL INJ 5 
ML 

37.500 AMP 2,43 91.125,00 

77 MANITOL 200 MG/ML SOL. INJ. IV BOLSA 
PLAS X 250 ML 576 BOL 6,69 3.853,44 

78 METILPREDNISOLONA 500 MG PÓ LIOF 
SUS INJ 600 FRA 46,54 27.924,00 

80 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML 
SOL OR GT 3.800 FRS 2,76 10.488,00 

Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 254/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
194/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição, pelo período de 12 meses, de 
medicamentos destinados ao atendimento de pacientes de Mandado Judicial, Pronto Socorro 
Municipal, Ambulatório DST/Aids, CAPS II e das Farmácias da Rede Básica Municipal 
(REMUME). 
DETENTORA: PORTAL LTDA 
Medicamentos destinados aos cumprimentos de Mandados Judiciais, sobre os quais 
deverá ser aplicado o fator CAP, conforme determina a legislação vigente. 
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

42 CLORIDRATO DE GLUCAGON 
BIOSSINTÉTICO 1 UI/ML 06 CAN 108,81 652,86 

43 INSULINA GLARGINA 300 UI/ML CANETA DE 
1,5 ML 1.150 CAN 129,81 149.281,50 

44 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML 400 FRS 20,94 8.376,00 
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Assinatura: 26/08/2020 Vigência: 25/08/2021 
 
PROCESSO Nº 354/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
269/2020 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de leite em pó integral para Merenda 
Escolar das escolas e creches da Rede Municipal, para os funcionários da Garagem Municipal, 
Varrição e outros da Secretaria Municipal de Serviços, para atender as refeições oferecidas nos 
Serviços de Acolhimento Institucional I e II, Casa de Passagem, Centro Dia do Idoso da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para atender os projetos do 
Centro Social Urbano – CSU da Secretaria Municipal de Esportes  
DETENTORA: MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 
 
Lote 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 
Item DESCRIÇÃO Qtde Marca Un Valor Unit Valor Total 

 
 

01 

O produto deverá estar de 
acordo com a NTA 
(Decreto 12.486 de 
20/10/1978) e resolução 
n°38 de 16/07/09 FNDE. 
Ingredientes: leite 
integral, vitamina a, c e d, 
ferro e emulsificante 
lecitina de soja, deve estar 
embalado em pacotes ou 
lata de 400 g, resistente e 
isento de danos, 
reembalados 
secundariamente em 
material resistente e 
reforçado. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote, 
quantidade do produto e 
data de validade. No 
momento da entrega o 
produto deverá apresentar 
prazo de validade mínima 
de 12 meses e data de 
fabricação inferior a 30 
dias. 

 
32.400 
 sendo:  

 
Escolas: 
24.000 

Creches:  
6.000 

 

Secretaria de 
Serviços: 600 

 

Semads: 1575 

 

Centro Social 
urbano: 225 

 
Romano 

 
Kg 

 
R$ 22,00 

 
R$712.800,00 

Assinatura: 26/11/2020 Vigência: 25/11/2021 
 
PROCESSO Nº 354/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
270/2020 
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de leite em pó integral para Merenda 
Escolar das escolas e creches da Rede Municipal, para os funcionários da Garagem Municipal, 
Varrição e outros da Secretaria Municipal de Serviços, para atender as refeições oferecidas nos 
Serviços de Acolhimento Institucional I e II, Casa de Passagem, Centro Dia do Idoso da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e para atender os projetos do 
Centro Social Urbano – CSU da Secretaria Municipal de Esportes  
DETENTORA: T&R CARNEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
 
Lote 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

 
Item DESCRIÇÃO Qtde Marca Un Valor Unit ValorTotal 

 
 
 
 

02 

O produto deverá estar de 
acordo com a NTA 
(Decreto 12.486 de 
20/10/1978) e resolução 
n°38 de 16/07/09 FNDE. 
Ingredientes: leite 
integral, vitamina a, c e d, 
ferro e emulsificante 
lecitina de soja, deve estar 
embalado em pacotes ou 
lata de 400 g, resistente e 
isento de danos, 
reembalados 
secundariamente em 
material resistente e 
reforçado. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote, 
quantidade do produto e 
data de validade. No 
momento da entrega o 
produto deverá apresentar 
prazo de validade mínima 
de 12 meses e data de 
fabricação inferior a 30 
dias. 

 
10.800 
 sendo:  

 
Escolas:  

8.000 

Creches:  
2.000 

 

Secretaria de 
Serviços: 200 

 

Semads: 525 

 

Centro Social 
urbano: 75 

 
 
 

Romano 

 
 
 

Kg 

 
 
 

R$ 24,07 

 
 
 
R$259.956,00 

Assinatura: 26/11/2020 Vigência: 25/11/2021 
 
PROCESSO Nº 358/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
287/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as 
Unidades da SEMADS. 
DETENTORA:RICARDO RUBIO – EPP. 
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Lote 27 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  
Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor Total 

01 

SUPLEMENTO ALIMENTAR VITALÍCIO: 
Suplemento Nutricional; em pó; boa 
palatabilidade, para idoso; peso total máximo de 
500 g; com fibra, sem adição de sacarose, isento 
de glúten, diluição min. de 1,0 kcal/ml, com min. 
De 20 g de proteína; fonte de cálcio e vitamina D; 
acondicionado em embalagem que garanta 
integridade do produto. Apresentação do produto 
deverá obedecer a Legislação Atual vigente. 

300 lata 60,00 18.000,00 

 
Lote 28 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor Unit Valor 
Total 

01 

SUPLEMENTO ALIMENTAR VITALÍCIO: 
Suplemento Nutricional; em pó; boa 
palatabilidade, para idoso; peso total máximo de 
500 g; com fibra, sem adição de sacarose, isento 
de glúten, diluição min. de 1,0 kcal/ml, com min. 
De 20 g de proteína; fonte de cálcio e vitamina D; 
acondicionado em embalagem que garanta 
integridade do produto. Apresentação do produto 
deverá obedecer a Legislação Atual vigente. 

100 lata 60,00 6.000,00 

 
Assinatura: 19/11/2020 
Vigência: 18/11/2021 
 
PROCESSO Nº 359/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
272/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material descartável – auto lancetas 
automáticas em atendimento ao Programa do Insulino Dependente e CSI.  
DETENTORA: ASTRA CIENTÍFICA EIRELI 
 
Lote 02 – Cota reservada ME, EPP, MEI  

Item Descrição 
Qtd

e 
Marca  

N° de 
registro 

na 
Anvisa 

U
n 

Valor 
unit ValorTotal 

01 

AUTO LANCETA AUTOMÁTICA 
28 G -  
Totalmente automáticas, com 
acionamento por contato, 
espessura ultrafina e penetração 
consistente e indolor – É um 
dispositivo estéril, epirogênico e 
não tóxico de USO ÚNICO, 

 

3750 

 

UNIQ 

MED 

 

1009871

0058 

 

C

X 

 

R$15,99 

 

R$59.962,50 
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indicado para obter amostras de 
sangue capilar para testes 
sanguíneos obtido através do 
dedo ou de áreas alternativas – 
Capilar; Em polipropileno; Ponta 
Trifacetada com revestimento 
Siliconado da Lâmina e diâmetro 
28 g. O produto deverá obedecer 
a legislação vigente; em material 
que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica; Validade 
mínima de 02 anos. Embalagem 
deverá conter n° do lote, data da 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia 
contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na Anvisa. 
Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual 
vigente. Caixas com 100 
unidades. 

Assinatura: 10/11/2020 Vigência: 09/11/2021 
 
PROCESSO Nº 359/2020 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020 -  ATA DE REGISTRO Nº 
273/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material descartável – auto lancetas 
automáticas em atendimento ao Programa do Insulino Dependente e CSI.  
DETENTORA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA 
 
Lote 01 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item Descrição Qtde Marca 

N° de 
registro 

na 
Anvisa 

Un Valor unit Valor 
Total 

01 

AUTO LANCETA 
AUTOMÁTICA 28 G -  
Totalmente automáticas, 
com acionamento por 
contato, espessura ultrafina 
e penetração consistente e 
indolor – É um dispositivo 
estéril, epirogênico e não 
tóxico de USO ÚNICO, 
indicado para obter 
amostras de sangue capilar 
para testes sanguíneos 
obtido através do dedo ou 
de áreas alternativas – 
Capilar; Em polipropileno; 
Ponta Trifacetada com 

11.250 UNIQ
MED 

1009871
0075 CX R$ 15,99 R$179.887,50 
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revestimento Siliconado da 
Lâmina e diâmetro 28 g. O 
produto deverá obedecer a 
legislação vigente; em 
material que promova 
barreira microbiana e 
abertura asséptica; 
Validade mínima de 02 
anos. Embalagem deverá 
conter n° do lote, data da 
fabricação e validade, 
nome do responsável 
técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou 
materiais. Registro na 
Anvisa. Apresentação do 
produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 
Caixas com 100 
unidades. 

Assinatura: 10/11/2020 Vigência: 09/11/2021 
 
PROCESSO Nº 377/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
289/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para o Fundo Social de 
Solidariedade. 
DETENTORA: IDEAL ALIMENTOS EIRELI - ME 
 
Lote 02 - Cota Reservada ME, EPP, MEI  

Qtde Un Descrição Valor Unitário 

1.000 Un 
CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA DELAS, OS 
SEGUINTES ITENS:  R$ 154,48 

Item Qtde Descrição 

01 01 pct 

Arroz Tipo I – 5 kg – Arroz agulhinha; Tipo 1; Classe longo fino; constituído de 
grãos inteiros; com teor de umidade recomendada de 14%; isento de insetos; 
carunchos; gorgulhos e outras pragas; embalagem em saco plástico atóxico e 
hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da 
entrega. 

02 01 pct 

Feijão Carioca – 2 kg – Feijão; carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de até 14%; isento de 
matérias estranhas; impurezas; grãos mofados; ardidos; germinados e 
carunchados; embalagem primária saco plástico atóxico hermeticamente 
fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega. 

03 01 pct 

Açúcar Cristal – 5 kg – Açúcar; obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar; com 
aspecto, cor e odores características e sabor doce não podendo apresentar 
mau estado de conservação; alta umidade, presença de insetos ou detritos e 
odor estranho; embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada; com 
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validade mínima de 10 meses da data de entrega. 

04 02 frs 

Óleo de Soja – 900 ml – composto de óleo de soja refinado e antioxidante; 
isento de oxidação; sujidades e materiais estranhos, embalado em embalagem 
primária apropriada, hermeticamente fechada e atóxica, com validade mínima 
de 10 meses na data de entrega. 

05 01 pct 
Leite em Pó Integral - Aluminizado – 400 g – leite em pó, com teor de matéria 
gorda no mínimo de 26% com ferro e vitaminas (C, A E D); integral; validade 
mínima de 10 meses na data da entrega. 

06 01 pct 

Achocolatado em Pó – 400 g – Alimento achocolatado; em pó; composto de 
açúcar, cacau em pó. Sal, emulsificante, estabilizante e aromatizante. Com cor 
marrom, sabor chocolate; odor característico; isento de fragmentos, insetos, 
sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primária apropriada e 
hermeticamente fechada com validade mínima de 10 meses na data da entrega. 

07 02 pct 

Macarrão Tipo Espaguete – 500 g – composto de sêmola, ovos e outros 
ingredientes permitidos; embalagem primária plástica; hermeticamente fechada 
e atóxica; embalagem secundária; caixa de papelão reforçada com validade 
mínima de 10 meses na data da entrega. 

08 01 lata 

Molho de Tomate – 340 g – molho de tomate, tradicional, composto de tomate 
sem pele e sem sementes; cebola; açúcar; sal; condimentos e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da 
entrega. 

09 01 pct 
Sal – 1 kg – refinado; iodado; composto de cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalado em saco plástico transparente com validade mínima de 22 meses na 
data da entrega. 

10 01 pct 

Fubá – 1 kg – fubá de milho; do grão de milho moído; de cor amarela; com 
aspecto; cor, cheiro e sabor  próprios; com ausência de umidade; fermentação; 
ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 04 meses na 
data da entrega. 

11 01 pct 

Bolacha Água e Sal – 200 g – biscoito com sal; tipo água e sal; composto de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; gordura vegetal, açúcar, 
amido, sal, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos. Embalagem 
em filme bopp metalizado hermeticamente fechado e atóxico; com validade 
mínima de 05 meses na data da entrega. 

12 02 latas 

Sardinha – 250 g – composto de sardinha, óleo, água, sal e outros ingredientes 
permitidos; conservado em óleo comestível, com aparência, cor e odor; sabor 
texturas próprias; isentos de ferrugem, estufamento, vazamento, amassamento, 
perfurações ou outras alterações do produto. Embalagem primária lata metálica 
com verniz sanitário. Hermeticamente fechada e perfeitamente recravada; com 
validade mínima de 36 meses na data da entrega.  

13 01 un 

Maionese – 250 g – Maionese, tradicional, composto de óleo de soja, amido 
modificado, açúcar, vinagre, condimentos e outros ingredientes, isentos de 
sujidades e outros materiais estranhos, embalado em sachê plástico atóxico e 
lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da entrega. 
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14 01 un 

Seleta de legumes – 280 g – Ervilha reidratada, batata, cenoura e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da 
entrega. 

15 01 pct 
Café em pó – 500 g – Tradicional; torrado e moído; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalado a vácuo; com validade mínima de 12 meses na 
data da entrega. 

16 01 pct 

Farofa – 200 g – Farofa de mandioca pronta; biju; toucinho defumado e outros 
ingredientes e condimentos; isento de insetos; odores ou sabores estranhos ou 
impróprios, sabor e aroma agradável. Embalado a vácuo; com validade mínima 
de 12 meses na data da entrega. 

Assinatura: 25/11/2020 Vigência: 24/11/2021 
 
PROCESSO Nº 377/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
288/2020 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Cestas Básicas para o Fundo Social de 
Solidariedade. 
DETENTORA: W & C ALIMENTOS EIRELI. 
 
Lote 01 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Qtde Un Descrição Valor Un 

3.000 Un 
CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA DELAS, 
OS SEGUINTES ITENS: R$ 111,02 

Item Qtde Descrição 

01 01 pct 

Arroz Tipo I – 5 kg – Arroz agulhinha; Tipo 1; Classe longo fino; constituído de 
grãos inteiros; com teor de umidade recomendada de 14%; isento de insetos; 
carunchos; gorgulhos e outras pragas; embalagem em saco plástico atóxico e 
hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da 
entrega. 

02 01 pct 

Feijão Carioca – 2 kg – Feijão; carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de umidade recomendada de até 14%; isento de 
matérias estranhas; impurezas; grãos mofados; ardidos; germinados e 
carunchados; embalagem primária saco plástico atóxico hermeticamente 
fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega. 

03 01 pct 

Açúcar Cristal – 5 kg – Açúcar; obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar; com 
aspecto, cor e odores características e sabor doce não podendo apresentar 
mau estado de conservação; alta umidade, presença de insetos ou detritos e 
odor estranho; embalagem primária plástica atóxica devidamente lacrada; com 
validade mínima de 10 meses da data de entrega. 

04 02 frs 

Óleo de Soja – 900 ml – composto de óleo de soja refinado e antioxidante; 
isento de oxidação; sujidades e materiais estranhos, embalado em embalagem 
primária apropriada, hermeticamente fechada e atóxica, com validade mínima 
de 10 meses na data de entrega. 

05 01 pct Leite em Pó Integral - Aluminizado – 400 g – leite em pó, com teor de matéria 
gorda no mínimo de 26% com ferro e vitaminas (C, A E D); integral; validade 
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mínima de 10 meses na data da entrega. 

06 01 pct 

Achocolatado em Pó – 400 g – Alimento achocolatado; em pó; composto de 
açúcar, cacau em pó. Sal, emulsificante, estabilizante e aromatizante. Com cor 
marrom, sabor chocolate; odor característico; isento de fragmentos, insetos, 
sujidades e outros materiais estranhos; embalagem primária apropriada e 
hermeticamente fechada com validade mínima de 10 meses na data da entrega. 

07 02 pct 

Macarrão Tipo Espaguete – 500 g – composto de sêmola, ovos e outros 
ingredientes permitidos; embalagem primária plástica; hermeticamente fechada 
e atóxica; embalagem secundária; caixa de papelão reforçada com validade 
mínima de 10 meses na data da entrega. 

08 01 lata 

Molho de Tomate – 340 g – molho de tomate, tradicional, composto de tomate 
sem pele e sem sementes; cebola; açúcar; sal; condimentos e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da 
entrega. 

09 01 pct 
Sal – 1 kg – refinado; iodado; composto de cloreto de sódio e sais de iodo; 
embalado em saco plástico transparente com validade mínima de 22 meses na 
data da entrega. 

10 01 pct 

Fubá – 1 kg – fubá de milho; do grão de milho moído; de cor amarela; com 
aspecto; cor, cheiro e sabor  próprios; com ausência de umidade; fermentação; 
ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 04 meses na 
data da entrega. 

11 01 pct 

Bolacha Água e Sal – 200 g – biscoito com sal; tipo água e sal; composto de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; gordura vegetal, açúcar, 
amido, sal, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos. Embalagem 
em filme bopp metalizado hermeticamente fechado e atóxico; com validade 
mínima de 05 meses na data da entrega. 

12 02 latas 

Sardinha – 250 g – composto de sardinha, óleo, água, sal e outros ingredientes 
permitidos; conservado em óleo comestível, com aparência, cor e odor; sabor 
texturas próprias; isentos de ferrugem, estufamento, vazamento, amassamento, 
perfurações ou outras alterações do produto. Embalagem primária lata metálica 
com verniz sanitário. Hermeticamente fechada e perfeitamente recravada; com 
validade mínima de 36 meses na data da entrega.  

13 01 un 

Maionese – 250 g – Maionese, tradicional, composto de óleo de soja, amido 
modificado, açúcar, vinagre, condimentos e outros ingredientes, isentos de 
sujidades e outros materiais estranhos, embalado em sachê plástico atóxico e 
lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da entrega. 

14 01 un 

Seleta de legumes – 280 g – Ervilha reidratada, batata, cenoura e outros 
ingredientes; isentos de sujidades e outros materiais estranhos; embalado em 
sachê plástico atóxico e lacrado; com validade mínima de 12 meses na data da 
entrega. 

15 01 pct 
Café em pó – 500 g – Tradicional; torrado e moído; isento de sujidades e outros 
materiais estranhos; embalado a vácuo; com validade mínima de 12 meses na 
data da entrega. 
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16 01 pct 

Farofa – 200 g – Farofa de mandioca pronta; biju; toucinho defumado e outros 
ingredientes e condimentos; isento de insetos; odores ou sabores estranhos ou 
impróprios, sabor e aroma agradável. Embalado a vácuo; com validade mínima 
de 12 meses na data da entrega. 

Assinatura: 25/11/2020 Vigência: 24/11/2021 
 
PROCESSO Nº 380/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2020 - ATA DE REGISTRO Nº 
290/2020 
OBJETO: Registro de Preços objetivando futura aquisição de calçados para atender as 
necessidades das Unidades da SEMADS. 
DETENTORA: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO EIRELI – EPP. 
 
Lote 01  

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 35/36. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Deverá conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

02 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 37/38. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Deverá conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

03 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 39/40. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Deverá conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

04 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 41/42. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Deverá conter informações do produto na embalagem. 

50 PAR 16,00 800,00 

05 

CHINELO DE BORRACHA; unissex; borracha de 1ª 
qualidade; tira em borracha; solado em borracha. 
Características adicionais: tipo “de dedo”. Solado e tira 
da mesma cor. Cor: Azul marinho/Preto. Tamanho: 43/44. 
Embalado individualmente, limpo e íntegro, isento de 

50 PAR 16,00 800,00 
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qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
Deverá conter informações do produto na embalagem. 

 
LOTE 02 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

TÊNIS; unissex; tamanho 37; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

02 

TÊNIS; unissex; tamanho 38; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

03 

TÊNIS; unissex; tamanho 39; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

04 

TÊNIS; unissex; tamanho 40; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

05 TÊNIS; unissex; tamanho 41; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 50 PAR 78,79 3.939,50 
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confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

06 

TÊNIS; unissex; tamanho 42; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

07 

TÊNIS; unissex; tamanho 43; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

08 

TÊNIS; unissex; tamanho 44; constituído de material 
sintético; cano curto; forrado; para uso diário, 
confortável, macio, com boa ventilação; leve, resistente, 
duradouro. Lingueta flexível e macia; fechamento com 
passantes para cadarço; palmilha em EVA; removível e 
forrada; solado em borracha; cor predominante: azul-
marinho. Embalado individualmente, limpo e íntegro, 
isento de qualquer defeito que comprometa a sua 
apresentação. Deverá conter informações do produto na 
embalagem. 

50 PAR 78,79 3.939,50 

Assinatura: 26/11/2020 Vigência: 25/11/2021 
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