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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA

Ata da reunião ordinária n° 006/2019-21 do CMDCA 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Aos vinte e três dias do mês de maio de 
dois mil e dezenove, com início às nove horas e vinte 
e cinco minutos, reuniu-se este Conselho, na SEMADS 
– Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
sito à Rua Piauí, nº 1.388, cidade e comarca de Avaré, 
estado de São Paulo. O Presidente Sr. Clovis R. Felipe, 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Foram 
apresentados para ciência/discussão/aprovação os 
seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata Anterior, que após 
lida e aprovada foi assinada pelos membros do conselho 
presentes na reunião. 2) Certificação da Entidade Arco-
Íris, o Conselho analisou os documentos apresentados 
que estavam faltando (RG e CPF da presidente e Licença 
da Vigilância Sanitária) e o relatório de visita técnica 
apresentado pela comissão de visita (Tatiane Deolin e 
Terezinha Cardia) o qual comprovou a exatidão do plano 
de trabalho apresentado, com a orientação de adequar 
o acesso ao prédio com uma rampa, a ser realizado 
posteriormente; decidindo considerar o processo de 
certificação em ordem e, por unanimidade aprovar a 
certificação da entidade Arco Iris e seu programa de 
trabalho para o ano 2019.  3) Leitura dos Ofícios 345, 346- 
Promotoria:  após ciência  e analise pelos Conselheiros 
das recomendações sobre a escolha de membros para o 
Conselho Tutelar ficou decidido dar ciência ao Promotor 
através do Ofício N° 22/2019, sobre as providências já 
tomadas: publicação da Resolução do CMDCA 005/2019 
no Semanário Oficial, edição N° 905 do dia 12/04/2019, 
retificada pela Resolução  N° 06/2019 que introduziu 
a alteração do Art. 132 do ECA  determinada pela Lei 
13.824/2019 de 09 de maio de 2019, referente a inscrição 
dos membros do Conselho Tutelar, eliminando a restrição 
existente até então; a divulgação do processo de escolha 
nos jornais, rádios e redes sociais e marcação de visita à 
Promotoria a ser agendado na semana.. 4) Capacitação 
- Cursos a realizar: o presidente lembrou do Plano de 
Ação do CMDCA e diante das inúmeras atividades, 
incluída a capacitação, sugeriu a criação de Comissões 

Permanentes para melhor desenvolvimento dos trabalhos 
previstos: após deliberação os conselheiros presentes 
decidiram montar três comissões permanentes, cada 
uma formada por três conselheiros: a) Comissão de 
Cadastro de Programas, Monitoramento das Políticas 
Básicas e Garantia de Direitos das OSC certificadas - 
(Jaqueline Negrão D. Gonçalves, Priscilla Maria Ribeiro 
e Tatiane Cristina Deolin); b) Comissão de Organização 
de Cursos de Capacitação e Divulgação- Alexandra P.A. 
Homen de Melo, Terezinha Ap. Cardia de Castro e Ana 
Lúcia Guimarães Zandoná. c) Comissão de Finanças, 
Orçamento e Gerenciamento do FUMCAD ( Ricardo 
Lopes Ribeiro, Conceição Ap. Melenchon Rubio e 
representante da APAE). 5) Projetos- Data de Assinatura 
dos Termos de Fomento, a Gestora do FUMCAD está 
empenhada em liberar a verba  para as Entidades ainda 
no mês de junho, aguardando a troca de assinaturas 
junto ao Banco do Brasil. 6) Outros Assuntos: a) Escolha 
de Conselheiro para fazer parte da banca examinadora 
para Eleição do Conselho Tutelar: nos termos do art 
52 §único da Lei Complementar 150/2011 o Conselho 
decidiu indicar, como membro da Banca Examinadora 
para o processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar, o presidente do CMDCA Clóvis Rodrigues Felipe. 
b) Leitura do Ofício N° 344/2019- da Promotoria para o 
Prefeito, recomendando para que sejam tomadas todas 
as providências necessárias para que o CMDCA receba 
o suporte necessário para a realização do processo de 
escolha dos membros do Conselho Tutelar a se realizar 
no dia 06/10/2019: O gabinete do Prefeito encaminhou 
o ofício à SEMADS que o encaminhou ao CMDCA; 
Após discussão ficou decidido pelos conselheiros o 
encaminhamento de ofício, pelo Presidente do CMDCA á 
Secretária Adriana Moreira Gomes, solicitando o suporte 
necessário para a confecção de cédulas, cartazes, 
faixas de divulgação, material gráfico e funcionários 
para a realização da prova e eleição. Foi dado ciência à 
comissão eleitoral para as providencias de identificação 
das quantidades a serem solicitadas. Estiveram 
presentes nesta reunião, conforme a lista de presença, 
os conselheiros: Conceição Aparecida Melenchon Rubio, 
representante titular da Secretaria de Esportes, Sandra 
Alzira Greguer, representante titular da Secretaria da 
Cultura, Priscila Maria Ribeiro, representante titular da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,  
Alexandra P.A. Homen de Melo, representante titular 
da Educação, Jaqueline Negrão, representante titular,   
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Tatiane Cristina Deolin representante titular e Terezinha 
Aparecida Cardia de Castro, representante suplente de 
entidades de assistência de atendimento socioeducativa e 
de capacitação à criança e adolescente (respectivamente: 
Colônia Espírita Fraternidade, NOCAIJA e Amigo 
Solidário) e Clóvis Rodrigues Felipe, representante da 
Sociedade Civil  - Clube de Serviços – Rotary. Nada 
mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às 
onze horas e trinta minutos. Eu, Márcia Cristina Pereira 
Vendramini, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada, será assinada por 
todos os presentes.

Clóvis Rodrigues Felipe - Presidente  

Conceição Aparecida Melenchon Rubio___________

Sandra Alzira Greguer ________________________

Priscila Maria Ribeiro _________________________

Alexandra P.A. Homen de Melo __________________

Jaqueline Negrão ____________________________

Tatiane Cristina Deolin ________________________

Terezinha Aparecida Cardia de Castro ____________

Clóvis Rodrigues Felipe _______________________

Ata da reunião ordinária n° 007/2019-21 do CMDCA 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Aos vinte e oito dias do mês de junho de 
dois mil e dezenove, com início às nove horas e quarenta 
minutos, reuniu-se este Conselho, na SEMADS – Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, sito à Rua Piauí, 
nº 1.388, cidade e comarca de Avaré, estado de São 
Paulo. O Presidente Sr. Clovis R. Felipe, cumprimentou 
e agradeceu a presença de todos. Foram apresentados 
para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 
1) Leitura da Ata Anterior, que após lida e aprovada foi 
assinada pelos membros do conselho presentes na 
reunião. 2) Definição de comissões permanentes e suas 
atribuições: foi apresentado pelo presidente o texto 
constante do Modelo de composição de comissões e suas 
atribuições, elaborado pelo MP do Paraná, onde consta a 
necessidade de haver paridade entre membros do poder 
público e da sociedade civil; os conselheiros decidiram 
incluir na pauta da próxima reunião de julho a reanálise da 
composição das comissões e suas atribuições, tendo em 
vista a falta de 4 conselheiros tutelares na reunião de hoje; 

3)Definição de Capacitação e cursos a realizar: Curso de 
capacitação para os novos conselheiros – o presidente 
informou ter pedido orçamento e conteúdo programático 
para a empresa Justus, tendo sido sugerido solicitar 
o mesmo material para a Social Impactus de Fabiana 
Grava e para Luciano Betiate para fins de elaboração do 
Termo de Referência, com previsão de realizar o curso 
em novembro ou dezembro de 2019; quanto a campanha 
de orientação e prevenção de uso de álcool e drogas o 
presidente informou ter solicitado programa de atividades 
de empresas de comunicação da cidade para efeito de 
elaboração do Termo de referência, estando aguardando 
resposta das empresas contatadas, com previsão de 
realização em outubro de 2019. 4) Candidatos inscritos 
– Seleção de membros do Conselho Tutelar: membros 
da comissão, presentes na reunião, informaram estar 
analisando os recursos e verificando a documentação 
apresentada para definição dos deferimentos dos 
candidatos inscritos. 5) Outros assuntos: Analise do 
Edital do Itaú Social: em razão da exiguidade de tempo, a 
complexidade da elaboração do projeto previsto no edital, 
a necessidade de elaboração de edital para escolha de 
projeto a ser selecionado e, ainda, estar o FUMCAD em 
fase de transferência de recursos relativo ao edital de 
2018, os conselheiros decidiram não apresentar proposta 
no edital do Itaú Social. Estiveram presentes nesta 
reunião, conforme a lista de presença, os conselheiros: 
Conceição Aparecida Melenchon Rubio, representante 
titular da Secretaria de Esportes, Luzia Helena de 
Oliveira, representante suplente da Secretaria da Cultura, 
Sandra Alzira Greguer, representante titular da Secretaria 
da Cultura, Priscila Maria Ribeiro, representante titular 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
Terezinha Aparecida Cardia de Castro, representante 
suplente de entidades de assistência de atendimento 
socioeducativa e de capacitação à criança e adolescente 
(Amigo Solidário), Ricardo Lopes Ribeiro representante 
da OAB e Clovis Rodrigues Felipe, representante da 
Sociedade Civil – Clube de Serviços (Rotary). Nada mais 
havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às 
onze horas e trinta minutos. Eu, Márcia Cristina Pereira 
Vendramini, Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada, será assinada por 
todos os presentes.

Clóvis Rodrigues Felipe - Presidente  

Priscila Maria Ribeiro _________________________
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Conceição Aparecida Melenchon Rubio________

Luzia Helena de Oliveira _______________________

Sandra Alzira Greguer ________________________

Terezinha Aparecida Cardia de Castro ____________

Clóvis Rodrigues Felipe _______________________

Ricardo Lopes Ribeiro__________________________

Ata da reunião ordinária n° 008/2019-21 do CMDCA 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois 
mil e dezenove, com início às nove horas e trinta minutos, 
reuniu-se este Conselho, na SEMADS – Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, sito à Rua Piauí, 
nº 1.388, cidade e comarca de Avaré, estado de São 
Paulo. O Presidente Sr. Clovis R. Felipe, cumprimentou 
e agradeceu a presença de todos. Foram apresentados 
para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 
1) Leitura da Ata Anterior, que após lida e aprovada foi 
assinada pelos membros do conselho presentes na 
reunião. 2) Termo de Referência – Capacitação de novos 
conselheiros e campanha de prevenção uso de bebida 
alcóolica e drogas: O presidente do CMDCA apresentou 
minuta do termo de referência para a capacitação de 
novos conselheiros que foi aprovado e será encaminhado 
à Semads para providencias decorrentes, com previsão 
de realização em nov/dez 2019; foi apresentado também 
orçamento da Agência Livre Marketing, Design & 
Estratégia sobre a campanha de prevenção de uso de 
bebida alcoólica e drogas que servirá de parâmetro para 
elaboração de Termo de referência;  3) Assinatura dos 
Termos de Fomento – repasse de recursos às entidades:  
em reunião com a a Secretária de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Adriana M Gomes, ficou acertado o 
encaminhamento dos processos para assinatura dos 
Termos de Fomento, já que foi concluída assinatura na 
nova Gestora, Marcia Vendramini,  junto a conta do Banco 
do Brasil. 4) Prova de conhecimento do Processo de 
Escolha de membros do Conselho Tutelar: os conselheiros 
analisaram e aprovaram a propostas sugerida pela Banca 
Examinadora sobre as regras da aplicação da prova 
de conhecimento sob a responsabilidade do CMDCA, 
decidindo dar publicidade de seu conteúdo através de 
Resolução a ser publicado no semanário oficial; discutiu, 
acrescentou e aprovou as orientações a serem dadas aos 
candidatos no dia da prova, em documento a ser inserido 

pela Banca Examinadora no caderno de questões; 
ficou decidido solicitar 2 funcionários da Semads para 
dar apoio e fiscalizar a realização da prova, foi também 
escolhido a conselheira Ana Lucia Guimarães Zandoná, 
representante suplente da Secretaria da Educação, para 
ser a responsável do CMDCA pela sala no dia da prova; 
ficou decido também a participação da conselheira Luzia 
Helena de Oliveira, representante suplente da Secretaria 
da Cultura e da secretária executiva Marcia Vendramini, 
encarregada de levar lista de presença, crachás e 
identificar os candidatos na entrada da sala de prova.  5) 
Definição de comissões permanentes e suas atribuições: 
foi apresentado pelo presidente o texto constante do 
Modelo de composição de comissões e suas atribuições, 
elaborado pelo MP do Paraná, tendo sido proposta a 
criação de duas comissões composta por 6 membros 
cada uma, de forma paritária entre os representantes 
da sociedade civil e do poder público: I – Comissão 
Permanente de Finanças, Orçamento e de Comunicação e 
Informação, composta dos seguintes membros: Alexandra 
P.A. Homen de Melo, Terezinha Ap. Cardia de Castro e Ana 
Lúcia Guimarães Zandoná - Conceição Ap. Melenchon 
Rubio – Gabriela Gomes Ramos – Ricardo Lopes); II – 
Comissão Permanente de Relações Institucionais e de 
Políticas Públicas composta dos seguintes membros: 
Jacqueline Negrão D. Gonçalves, Priscilla Maria Ribeiro 
e Tatiane Cristina Deolin, Gabriela Medalha, Luzia Helena 
de Oliveira, Marina Cecília Furigo.Após discussão foi 
aprovada a criação das duas comissões com as seguintes 
atribuições: Compete a Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento - CPFO: 1. Participar da elaboração 
da proposta orçamentária destinada à execução das 
políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, 
inclusive a que se refere aos Conselhos Tutelares;2.  
Fiscalizar e controlar o cumprimento das prioridades 
estabelecidas na formulação das políticas referidas no 
inciso anterior; 3.  Sugerir medidas de Gestão do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
FUMCAD, definindo o percentual de utilização de seus 
recursos, alocando-os nas respectivas áreas de acordo 
com as prioridades definidas no planejamento anual; 
4. Controlar e fiscalizar o emprego e a utilização dos 
recursos destinados ao FUMCAD.Compete a Comissão 
Permanente de Comunicação e Informação - CPCI:1. 
Divulgar o ECA (Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente) noâmbito 
do Município, prestando a comunidade orientação 
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permanente sobre os direitos da criança e do adolescente; 
2. Informar e sensibilizar a comunidade, através dos 
diferentes órgãos de comunicação e outros meios, sobre 
a situação social, econômica, política e cultural da criança 
e do adolescente na sociedade brasileira; 3. Garantir 
a reprodução e a fixação da relação dos direitos da 
criança e do adolescente em local visível, nas instituições 
públicas e privadas, e proceder esclarecimentos e 
orientação sobre esses direitos e a utilização dos 
serviços prestados; 4. Promover conferências, estudos, 
debates e campanhas visando a formação de pessoas, 
grupos e entidades dedicadas a solução de questões 
referentes a criança e o adolescente. Compete a 
Comissão Permanente de Relações Institucionais - CPRI: 
1. Inscrever programas, com especificação dos regimes 
de atendimento, das entidades governamentais e não 
governamentais de atendimento, mantendo registro das 
inscrições e suas alterações, do que fará comunicação 
aos Conselhos Tutelares, à autoridade judiciária e ao 
Ministério Público; 2. Proceder o registro das entidades 
não-governamentais de atendimento e subsidiar o 
CMDCA quanto a autorização de seu funcionamento, 
observado o parágrafo único do artigo 91 da Lei 8.069/90 
(ECA), comunicando aos Conselhos Tutelares e a 
autoridade judiciária da respectiva localidade. Compete a 
Comissão Permanente de Políticas Públicas - CPPP: 1. 
Estabelecer políticas públicas municipais que garantam 
os direitos da criança e do adolescente; 2. Acompanhar e 
avaliar as ações governamentais e não governamentais 
dirigidas ao atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, no âmbito do Município; 3. Manifestar-se 
sobre a conveniência e oportunidade de implementação 
de programas e serviços, bem como sobre a criação de 
programas governamentais. 4.. Participação em espaços 
de discussão, construção e deliberação da politica 
pública. 5. Avaliar relatórios e adequações dos projetos 
conveniados com a SEMADS com recursos do FUMCAD. 
Estiveram presentes nesta reunião, conforme a lista de 
presença, os conselheiros: Alexandra P.A. Homen de 
Melo, representante titular da Educação, Conceição 
Aparecida Melenchon Rubio, representante titular 
da Secretaria de Esportes, Luzia Helena de Oliveira, 
representante suplente da Secretaria da Cultura,  Priscila 
Maria Ribeiro, representante titular da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, Ricardo Lopes 
Ribeiro representante da OAB e Clovis Rodrigues Felipe, 
representante da Sociedade Civil – Clube de Serviços 

(Rotary). Nada mais havendo a tratar o presidente 
encerrou a reunião às onze horas e cinquenta minutos. 
Eu, Márcia Cristina Pereira Vendramini, Secretária 
Executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata que após 
lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Clóvis Rodrigues Felipe - Presidente

Alexandra P.A. Homen de Melo __________________

Priscila Maria Ribeiro _________________________

Conceição Aparecida Melenchon Rubio___________

Luzia Helena de Oliveira _______________________

Clóvis Rodrigues Felipe _______________________

Ricardo Lopes Ribeiro_________________________

Ata da reunião extraordinária n° 009/2019-21 do 
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Aos quinze dias do mês de agosto de dois 
mil e dezenove, com início às nove horas e trinta minutos, 
reuniu-se este Conselho, na SEMADS – Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, sito à Rua Piauí, 
nº 1.388, cidade e comarca de Avaré, estado de São 
Paulo. O Presidente Sr. Clovis R. Felipe, cumprimentou 
e agradeceu a presença de todos. Foram apresentados 
para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 
1) Leitura da Ata Anterior, que após lida e aprovada foi 
assinada pelos membros do conselho presentes na 
reunião. 2) Homologação do resultado apresentado pela 
Banca Examinadora: o presidente do conselho leu o ofício 
BE 01/2019 e seus anexos encaminhado pela Banca 
Examinadora, após conclusão do trabalho. No relatório de 
resultado da correção das provas consta aprovação de 19 
candidatos com nota superior a 5 pontos e a reprovação 
do candidato de inscrição nº 10 conforme justificativa 
transcrita da Ata BE 07/2019: “Durante a correção foi 
verificado que a prova do candidato de código de inscrição 
nº 10 continha rasura sobre e ao lado da questão 37, 
estando em desacordo com a recomendação constante 
do Gabarito a ser preenchido “Não Rasure” , podendo 
tal fato ser interpretado como possível identificação da 
prova, o que não era permitida, nos termos do Edital 
CMDCA nº 005/2019, que  regulamenta o processo de 
escolha de membros para o Conselho Tutelar; diante 
dessa ocorrência os membros da Banca Examinadora 
decidiram fazer a correção da prova, não emitir nota e 
considerar o candidato reprovado.”  O Conselho decidiu 
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publicar a lista dos candidatos aprovados com nome, 
número de inscrição e notas obtidas após correção da 
Banca Examinadora, bem como do gabarito das questões, 
através de Resolução.  Estiveram presentes nesta reunião, 
conforme a lista de presença, os conselheiros Sandra 
Alzira Greguer, representante titular da Secretaria da 
Cultura,  Luzia Helena de Oliveira, representante suplente 
da Secretaria da Cultura,  Priscila Maria Ribeiro e Gabriela 
Medalha, representantes titular e suplente da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, Tatiane Cristina 
Deolin, Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, Terezinha 
Aparecida Cardia de Castro, representantes titulares 
e suplente de entidades de assistência de atendimento 
socioeducativa e de capacitação à criança e adolescente, 
Ricardo Lopes Ribeiro representante da OAB e Clovis 
Rodrigues Felipe, representante da Sociedade Civil 
– Clube de Serviços (Rotary). Nada mais havendo a 
tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas e 
vinte minutos. Eu, Márcia Cristina Pereira Vendramini, 
Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente 
ata que após lida e aprovada, será assinada por todos os 
presentes.

 Clóvis Rodrigues Felipe - Presidente  

Priscila Maria Ribeiro _________________________

Gabriela Medalha Gabriela Medalha______________

Luzia Helena de Oliveira _______________________

Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves_____________

Clóvis Rodrigues Felipe ________________________

Ricardo Lopes Ribeiro_________________________

Sandra Alzira Greguer ________________________

Tatiane Cristina Deolin ________________________

Terezinha Aparecida Cardia de Castro ____________

Ata da reunião ordinária n° 010/2019-21 do CMDCA 
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Aos vinte e dois dias do mês de agosto 
de dois mil e dezenove, com início às nove horas e 
trinta minutos, reuniu-se este Conselho, na SEMADS 
– Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
sito à Rua Piauí, nº 1.388, cidade e comarca de Avaré, 

estado de São Paulo. O Presidente Sr. Clovis R. Felipe, 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Foram 
apresentados para ciência/discussão/aprovação os 
seguintes tópicos: 1) Leitura da Ata Anterior, que após 
lida e aprovada foi assinada pelos membros do conselho 
presentes na reunião. 2) Leitura do recurso apresentado 
por Juliana Thais Barbosa candidata identificada na 
reunião anterior do CMDCA como a que rasurou o gabarito 
sobre e ao lado da questão nº 37, tendo sido considerado 
como identificação da prova pela Banca Examinadora  e 
não teve seu nome divulgado no Edital publicado com 
a Resolução CMDCA nº 08/2019, no Semanário Oficial, 
Edição 923 de 16 de agosto de 2019. Visto o recurso 
apresentado contra a decisão da Banca Examinadora de 
fazer a correção da prova, não emitir nota e considerar 
o candidato reprovado, após deliberação, o plenário do 
Conselho da Criança e do Adolescente, analisado os 
argumentos apresentados, houve por bem dar provimento 
ao recurso por entender não ter havido elementos, nem 
motivação que comprovassem ser a rasura tentativa 
de identificação da prova, decidindo divulgar a nota da 
correção feita pela Banca Examinadora  e considerá-la 
aprovada na prova de conhecimento por ter obtido nota 
superior a 5, nos termos do edital. 3. Publicação da lista 
dos candidatos aprovados, homologação das inscrições, 
definição do número dos candidatos e da data e horário do 
sorteio dos nº dos candidatos: o Conselho decidiu publicar, 
através de Resolução, a lista dos candidatos aprovados, 
incluindo o nome de Juliana Thais Barbosa,  com a nota 
de 7,04, conforme aferição feita pela Banca Examinadora, 
homologar as inscrições de todos os candidatos aprovados 
na prova de conhecimentos, definir os números de 10 a 
50 a serem sorteados entre os candidatos no dia 29 de 
agosto de 2019, as 08:45 hs no Centro Cultural Esther 
Peres Novaes (auditório), sito à rua Ceará, 1.507, centro. 
4. Oficio nº 173/2019 da Semads – Análise e deliberação: 
após leitura do ofício onde a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social afirma “ser  
extremamente urgente a implantação de  um Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos  em um dos 
territórios  do CRAS III ou IV visando prevenir  situações de 
risco às vulnerabilidades apontadas e garantir a  proteção 
e garantia dos direitos das crianças e  dos adolescentes 
que lá  residem, e pediu apoio do CMDCA através do 
FUMCAD” o Conselho decidiu solicitar mais informações 
a respeito das crianças em situação de risco pela falta 
de equipamento que deem sustentação ao trabalho da 
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equipe técnicas dos CRAS III e IV. Analisada a legislação 
que regula a atuação do CMDCA  e o uso dos recursos do 
FUMCAD é viável a elaboração de chamamento público 
para atender a demanda, através de projetos, por  tempo  
delimitado a um ano, prorrogável por mais um, todavia 
é necessário dados mais específicos  sobre crianças na 
rua e em risco, quantidade de crianças acima de 4 anos 
existente nas famílias referenciadas  nos respectivos 
territórios citados, a quantidade de crianças na rua e 
sozinhas em casa, as metas quantitativas de atendimento 
inicial, a capacidade de ampliação das OSC já existentes 
para  absorver possíveis remanescentes de alguma 
entidade já instalada e que mudasse de endereço para 
atender outro território, diferente daquele que já atende, 
bem como a quantidade de crianças e adolescentes 
que já tiveram seus direitos violados ou que foram alvos 
de violência. Há recurso do Fundo para atender essa 
demanda, sendo necessário incluir no plano de ação de 
2020 e no orçamento orçamentário a previsão de gastos 
com essa prioridade. Considerando que a instalação de 
uma OSC tem que ser em carácter permanente e as 
atividades nesse caso vão necessitar de recursos também 
da Conselho da Assistência Social é importante que haja 
um trabalho em conjunto para suporte de recursos que, 
inicialmente pode ser aportado pelo Fundo com projeto, 
e na sequência as atividades sejam custeadas  com 
recursos do fundo específico, como previsto em lei. 5. 
Ofício CMPC nº 028/2019 – indicação de membro do 
CMDCA para compor o Conselho de Políticas Culturais – 
visando dividir tarefas entre os conselheiros o presidente, 
usando de sua competência legal, decidiu indicar a 
conselheira Marina Furigo como titular e a conselheira 
Jane Gaioto Cassemiro como suplente. Estiveram 
presentes nesta reunião, conforme a lista de presença, 
os conselheiros Sandra Alzira Greguer e Luzia Helena 
de Oliveira, representante titular e suplente da Secretaria 
da Cultura, Priscila Maria Ribeiro, representantes titular 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
Tatiane Cristina Deolin, Terezinha Aparecida Cardia de 
Castro, representantes titular e suplente de entidades 
de assistência de atendimento socioeducativa e de 
capacitação à criança e adolescente, Ricardo Lopes 
Ribeiro representante da OAB e Clovis Rodrigues Felipe, 
representante da Sociedade Civil – Clube de Serviços 
(Rotary). Nada mais havendo a tratar o presidente 
encerrou a reunião às onze horas e cinquenta minutos. 
Eu, Márcia Cristina Pereira Vendramini, Secretária 

Executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata que, após 
lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Clóvis Rodrigues Felipe - Presidente  

Priscila Maria Ribeiro _________________________

Luzia Helena de Oliveira _______________________

Clóvis Rodrigues Felipe _______________________

Ricardo Lopes Ribeiro_________________________

Sandra Alzira Greguer ________________________

Tatiane Cristina Deolin ________________________

Terezinha Aparecida Cardia de Castro ____________
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 035/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 015/19 – ATA DE REGISTRO: 104/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de frios e pães para projetos da 
Secretaria Municipal de Cultura, conforme edital. 
J. QUINTILIANO TEIXEIRA ME 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 800 kg Pão francês. R$ 12,80 R$ 10.240,00 
02 300 kg Muçarela. R$ 27,41 R$ 8.223,00 
03 300 kg Presunto. R$ 28,16 R$ 8.448,00 
Valor Global da Proposta: R$ 26.911,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 03/04/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 092/19 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme edital. 
ARPOADOR COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
ME 

LOTE 05 
Montadora 

Pegeout 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Boxer Van – diesel S10 – Transp. alunos – 
DBS 1149 

12/13 01 

02 Van Boxer – diesel S10 – Transp. alunos – 
DBS 1239 

12/13 01 

03 Van Boxer – diesel S10 – Transp. alunos – 
DBS 1189 

12/13 01 

04 Furgão – flex – Ambulância – DKI 8438 11/11 01 
05 Furgão – flex – Ambulância – DKI 8437 11/11 01 
06 Boxer – diesel S10 – Ambulância – DBS 

1154 
2013 01 

07 Boxer – diesel S10 – Ambulância – FQT 
7578 

2014 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 06 
Montadora 

Volare 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Micro – diesel comum – Garagem Municipal 
- DBS1231 

08/08 01 

02 Ônibus – diesel comum – Garagem 
Municipal – CPV 4267 

02/01 01 

03 Micro – diesel comum – Garagem Municipal 
– DBS 1053 

04/04 01 

04 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1055 

04/04 01 

05 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1226 

06/06 01 

06 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 06/06 01 
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DBS 1080 
07 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 

DBS 1073 
07/06 01 

08 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1078 

07/06 01 

09 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1076 

07/06 01 

10 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1074 

07/06 01 

11 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1071 

07/06 01 

12 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1072 

07/06 01 

13 Ônibus – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1029 

12/11 01 

14 Micro-Cadeirante – diesel S10 – Transp. 
alunos – DKI 8393 

13/14 01 

15 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FOE 
7720 

2014 01 

16 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1054 

04/04 01 

17 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
CPV 4293 

01/01 01 

18 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1078 

07/06 01 

19 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DBS 1059 

2014 01 

20 Micro – diesel comum – Unidade 
odontológica – DBS 1225 

06/06 01 

21 Micro – diesel comum – Transp. pacientes – 
DBS 1185 

10/10 01 

22 Micro – Saúde – DBS 1045 03/03 01 
23 Ônibus – diesel S10 – Transp. pacientes – 

DKI 8357 
2012 01 

24 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GEV 
1389 

2016 01 

25 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FIT 
1814 

2016 01 

26 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GIY 
1930 

2016 01 

27 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GGE 
2135 

2016 01 

28 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GEN 
2826 

2016 01 

29 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GDU 
3444 

2016 01 

30 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FWX 
3627 

2016 01 

31 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FXF 
3765 

2016 01 

32 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GHK 
6136 

2016 01 

33 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GKF 
6334 

2016 01 

34 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FWU 
7047 

2016 01 
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35 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GDR 
8009 

2016 01 

36 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FUO 
6426 

2016 01 

37 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GBM 
1647 

2016 01 

38 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FZB 
0368 

2016 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 08 
Montadora 

Citroen 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Jumper – diesel S10 – Cozinha Piloto – 
DBS 1179 

2012 01 

02 Furgão – diesel S10 – Transp. pacientes – 
FYM 5430 

14/15 01 

03 Furgão – diesel S10 – Transp. pacientes – 
GAV 7778 

18/18 01 

04 Furgão – diesel S10 – Transp. pacientes – 
FVT 5336 

17/17 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 09 
Montadora 

Honda 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Moto 125 Fan – gasolina – Guarda 
Municipal – DAT 5234 

06/06 01 

02 Moto 125 Fan – gasolina – PSF – DAT 5245 06/06 01 
03 Moto Biz – gasolina – PSF – CRX 5478 01/01 01 
04 Honda – gasolina - Saúde 02/03 01 
05 Moto 125 Fan – gasolina – Secretaria – 

DAT 5246 
06/06 01 

06 Moto CG Titan – gasolina – Fiscalização – 
CRX 0228 

99/99 01 

07 Bros NXR 150 – gasolina – Fiscalização – 
DAT 8591 

08/08 01 

08 Moto Biz 125 – gasolina – Fiscalização – 
DKK 7091 

07/07 01 

09 Moto 125 Titan – gasolina – Fiscalização – 
BFX 4353 

97/97 01 

10 Moto 125 Fun – gasolina – Fiscalização – 
DAT 5242 

05/05 01 

11 Moto 125 – flex – Fiscalização – FOH 2429 2015 01 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 

 
LOTE 10 

Montadora 
Renault 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Ambulância – diesel comum – SAMU – DBA 
1905 

2012 01 

02 Ambulância – diesel S10 – SAMU – DKI 
8353 

2012 01 

03 Ambulância – diesel S10 – SAMU – DKI 
8352 

2012 01 

04 Ambulância – diesel S10 – SAMU – DKI 2012 01 
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8354 
05 Sandero – flex – PSF – DBS 1146 2013 01 
06 Sandero – flex – PSF – DBS 1147 2013 01 
07 Sandero – flex – PSF – DBS 1148 2013 01 
08 Renault – flex – Ambulância – DBS 1208 2013 01 
09 Renault – flex – Ambulância – DBS 1196 2013 01 
10 Renault – flex – Ambulância – DBS 1197 2013 01 
11 Renault – flex – Ambulância – DBS 1198 2013 01 
12 UTI – diesel comum – SAMU – DBS 1181 10/10 01 
13 UTI – diesel comum – SAMU – DBS 1182 10/10 01 
14 Logan 1.6 – flex – DST/AIDS – DKI 8359 09/09 01 
15 Furgão – diesel S10 – Vigilância 

Epidemiológica – DKI 8368 
2013 01 

16 Ambulância – diesel S10 – Ambulância UTI 
– FRF 1528 

2014 01 

17 Sandero – Flex – Indústria e Comércio – 
GFD 2429 

17/18 01 

18 Logan – Flex – Saúde (novo sem placa) 18/18 01 
19 Kwid – Flex – Saúde – (novo sem placa) 18/18 01 
20 Master – diesel S-10 -SAMU – PAQ 9933 17/18 01 
21 Sandero – flex – VISA – FRW 6725 17/18 01 
22 Sandero – flex – VISA – GCC 9794 18/18 01 
23 Sandero – flex – VE – FIW 3094 18/18 01 
24 Sandero – flex – Saúde – FRW 6725 18/18 01 
25 Sandero – flex – Saúde – GGH 4588 18/18 01 
26 Furgão – diesel S-10 – Esportes – GIT 7839 18/19 01 
27 Sandero – flex – Turismo – GHM 5499 18/19 01 
28 Sandero – flex – Esportes – FGW 3989 18/19 01 
29 Master – diesel S-10 – Saúde – FKH 0601 18/19 01 
30 Master – diesel S-10 – Saúde – FYQ 5772 18/19 01 
31 Master – diesel S-10 – Saúde – GAF 6966 18/19 01 
32 Master – diesel S-10 – Saúde – FZN 9426 18/19 01 
33 Master – diesel S-10 – Saúde – GBH 0416 18/19 01 
34 Kangoo – flex – Saúde – FYV 0301 18/19 01 
35 Logan – flex – Fiscalização – FCP 6287 18/19 01 
36 Logan – flex – Fiscalização – DEU 4656 18/19 01 
37 Master – diesel S-10 – Saúde 18/19 01 
38 Master – diesel S-10 – Saúde 18/19 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 19 
Montadora 

Agrale 
Marcopolo 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Ônibus – diesel S10 – Esporte – DBS 1195 2014 01 
02 Ônibus – diesel S10 – Educação – FQE 

5715 
18/18 01 

03 Ônibus – diesel S-10 – transportes de 
alunos – FQE 5715 

17/18 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 20 
Montadora 

Solis 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidade 

01 Trator – diesel comum – Serviços 18/19 01 
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02 Trator – diesel comum – Serviços 18/19 01 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 25% 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 089/19 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme edital. 
AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP 

LOTE 01 
Montadora 

Ford 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidade 

01 Fuzion – gasolina – Gabinete – DBS 1219 08/08 01 
02 Ranger – gasolina – Gabinte – DBS 1234 07/06 01 
03 Fiesta – gasolina – Guarda Municipal – 

ALM 3105 
03/02 01 

04 Caminhão Pipa – diesel comum – Garagem 
– CPV 0964 

90/90 01 

05 Caminhão – diesel comum – Garagem – 
MWO 0446 

11/11 01 

06 Caminhão – diesel comum – Garagem – 
MWO 0436 

11/11 01 

07 S10 – flex – Garagem – FVW 6879 07/07 01 
08 VAN – diesel comum – Transp. alunos – 

DBS 1205 
2013 01 

09 VAN – diesel S-10 – Transp. alunos – DBS 
1206 

2013 01 

10 Ranger – Cerest – GBF 8443 14/15 01 
11 Caminhão – diesel comum – Limpeza 

Pública – CPV 4260 
01/01 01 

12 Caminhão – diesel comum – Limpeza 
Pública – DBS 1191 

09/09 01 

13 Caminhão – diesel comum – Limpeza 
Pública – MWZ 3585 

12/11 01 

14 Caminhão – diesel comum – Limpeza 
Pública – MWZ 5435 

12/11 01 

15 Caminhão – diesel comum – Limpeza 
Pública – MWZ 3605 

12/11 01 

16 Caminhão – diesel comum – Limpeza 
Pública – MWZ 3555 

12/11 01 

17 Caminhão – diesel comum – transportes – 
Ford Cargo 816 S – EPI 1913 

18/19 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 091/19 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
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12

meses, conforme edital. 
FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP 

LOTE 03  
Montadora 
Mercedes 

Benz 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidade 

01 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – CPV 4255 

00/00 01 

02 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – CPV 4208 

87/87 01 

03 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – BXJ 9620 

80/80 01 

04 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – CPV 0942 

82/82 01 

05 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – CMP 2106 

78/78 01 

06 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – BMQ 0723 

84/84 01 

07 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – DBS 1044 

72/72 01 

08 Caminhão 608 – diesel comum – Controle de 
Zoonoses – BIT 6443 

88/88 01 

09 Micro – diesel comum – Transp. alunos – 
DJM 1419 

10/09 01 

10 Micro – diesel comum – Transp. alunos – DJL 
2546 

10/09 01 

11 Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 
8371 

13/14 01 

12 Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 
8372 

13/14 01 

13 Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 
8373 

13/14 01 

14 Caminhão – diesel comum – Limpeza Pública 
– BPY 5503 

94/94 01 

15 Ônibus – esporte – KNG 1172  01 
16 Caminhão ACELLO 815-44 – Cozinha Piloto 

– FMY 3987 
17/18 01 

17 Ônibus – Educação – GFC 8304 16/16 01 
18 Ônibus – Educação – GCV 2574 16/16 01 
19 Ônibus – Educação – FUV 4617 16/16 01 
20 Ônibus – Educação – FAC 8269 16/16 01 
21 Ônibus – Educação – GJB 8128 16/16 01 
22 Furgão – Educação – GGB 0403 18/18 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 13  
Montadora 

Massey-
Ferguson 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Trator – diesel comum - Agricultura  01 
02 Trator – diesel comum - Emapa  01 
03 Trator – diesel comum - Secretaria 2008 01 
04 Trator – diesel comum – Praças e Jardins 07/07 01 
05 Trator – diesel comum – Praças e Jardins 08/08 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
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LOTE 16 
Montadora 
Caterpillar 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidade 

01 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal - Patrol 

 01 

02 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal – Retro Escavadeira 

 01 

03 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal – Retro Escavadeira 

 01 

04 Esteira D6 – diesel comum – Serviços  01 
05 Esteira D4 – diesel comum – Serviços  01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 17 – 
Montadora 
Komatsu 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidade 

01 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal – WA-180 

 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 090/19 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme edital. 
M TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME 

LOTE 02  
Montadora 

Volkswagen/Ca
io 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Gol – flex – Procuradoria – DBS 1213 05/05 01 
02 Gol 1.0 – flex – Paço Municipal – DBS 1082 07/07 01 
03 Santana – gasolina – Gabinete – DBS 1047 03/03 01 
04 Gol 1.0 – flex – Gabinete – DBS 1108 06/06 01 
05 Gol – flex – Guarda Municipal – DBS 1135 07/07 01 
06 Gol – gasolina – Decon – CPV 4256 02/02 01 
07 Gol 1.0 – flex – Fundo Social – DBS 1085 07/07 01 
08 Gol – gasolina – Garagem Municipal – BNZ 

0935 
00/00 01 

09 Gol 1.0 – flex – Garagem Municipal – DBS 
1235 

07/06 01 

10 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – CPV 4274 

02/02 01 

11 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – CPV 4275 

02/02 01 

12 Kombi – gasolina – Garagem Municipal – 
CPV 4230 

99/99 01 

13 Saveiro – gasolina – Garagem Municipal – 
CPV 4254 

02/02 01 

14 Saveiro – gasolina – Garagem Municipal – 
CPV 0934 

98/99 01 

15 Gol – gasolina – Garagem Municipal – BPY 97/97 01 
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5525 
16 Kombi – gasolina – Garagem Municipal – 

CPV 4270 
01/01 01 

17 Saveiro CL – gasolina – Varrição – BPY 
5526 

97/97 01 

18 Kombi – gasolina – Praças e Jardins – DBS 
1050 

03/03 01 

19 Gol – flex – Garagem Municipal – DBS 
1079 

07/06 01 

20 Kombi – gasolina – Varrição – CPV 4286 02/03 01 
21 Gol 1000 – gasolina – Garagem Municipal – 

CPV 4201 
98/99 01 

22 Kombi – gasolina – Garagem Municipal – 
CPV 0981 

98/99 01 

23 Saveiro – flex – Garagem Municipal – FVK 
5670 

07/06 01 

24 Saveiro – flex – Garagem Municipal – FVR 
2540 

07/06 01 

25 Saveiro CL 1.6 – gasolina – Praças e 
Jardins – CPV 0945 

98/99 01 

26 Kombi – Pintura – DBS 1060 05/04 01 
27 Kombi – Garagem Municipal – CDV 5898 02/01 01 
28 Caminhão – diesel comum – Garagem 

Municipal – CPV 4277 
99/99 01 

29 Gol 1.0 – flex – Secretaria – DBS 1084 07/07 01 
30 Gol – gasolina – Patrimônio – CPV 4243 98/99 01 
31 Gol 100 – Ouvidoria – BPY 5527 97/97 01 
32 Gol – flex – Secretaria – DBS 1107 06/06 01 
33 Gol 1000 – gasolina – Secretaria – CPV 

4279 
02/02 01 

34 Kombi – flex – Secretaria – DBS 1230 06/06 01 
35 Gol 1.6 – flex – Secretaria – DBS 1238 07/06 01 
36 Gol 1.0 – flex – Cozinha Piloto – DBS 1086 07/07 01 
37 Kombi – flex – Educação – DBS 1094 07/08 01 
38 Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1167 08/07 01 
39 Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1175 08/08 01 
40 Kombi – flex – Transp. alunos – DKI 8404 08/08 01 
41 Kombi – gasolina – Transp. alunos – DBS 

1178 
09/08 01 

42 Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1169 10/10 01 
43 Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1193 10/10 01 
44 Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1192 10/10 01 
45 Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1194 10/10 01 
46 Ônibus – diesel comum – Transp. Alunos – 

DBS 1136 
10/10 01 

47 Kombi – flex – Transp. alunos – EVR 5136 10/10 01 
48 Kombi – flex – Transp. alunos – EGJ 7469 12/11 01 
49 Kombi – flex – Transp. alunos – EYG 4237 12/11 01 
50 Kombi – flex – Transp. alunos – EGJ 7311 12/11 01 
51 Kombi – flex – Transp. alunos – EYG 4285 12/11 01 
52 Kombi – flex – Transp. alunos – EYG 4271 12/11 01 
53 Kombi – flex – Transp. alunos – EYJ 7521 12/11 01 
54 Kombi – flex – Transp. alunos – EZI 1637 12/11 01 
55 Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – 

DJM 2047 
12/12 01 
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56 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – DJM 
8036 

2014 01 

57 Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – FYJ 
0877 

2014 01 

58 Gol – Conselho Tutelar – DBS 1210 05/05 01 
59 Gol – flex – Secretaria Bem Estar – DBS 

1233 
06/06 01 

60 Gol – flex – Bolsa Família – DBS 1139 08/07 01 
61 Kombi – flex – Secretaria Bem Estar – DBS 

1158 
08/07 01 

62 Gol – flex – Casa Transitória – DKI 8351 08/08 01 
63 Gol – flex – CRAS – DKI 8417 2013 01 
64 Kombi – Secretaria Bem Estar – CPV 4252 99/00 01 
65 Saveiro – gasolina – Ambulância – DBS 

1201 
05/05 01 

66 Gol 1.6 Power – flex – Vigilância Sanitária – 
DBS 1223 

06/06 01 

67 Kombi – flex – Vigilância Sanitária – DBS 
1145 

06/06 01 

68 Gol 1.6 – flex – Vigilância Sanitária – DBS 
1237 

07/06 01 

69 Kombi – flex – Vigilância Sanitária – DBS 
1131 

08/07 01 

70 Kombi – flex – Vigilância Sanitária – DBS 
1172 

08/08 01 

71 Gol 1.6 – gasolina – Vigilância Sanitária – 
CPV 0935 

98/99 01 

72 Gol 1.6 – gasolina – Vigilância Sanitária – 
CPV 0936 

98/98 01 

73 Gol – gasolina – DST/AIDS – DBS 1063 05/04 01 
74 Gol – flex – CEREST – DBS 1166 05/05 01 
75 Gol 1.6 power – flex – Saúde – DBS 1165 06/05 01 
76 Kombi – flex – CEREST – DBS 1127 06/06 01 
77 Gol – flex – CEREST – DBS 1183 11/10 01 
78 Kombi – flex – CEREST – DBS 1162 08/08 01 
79 Kombi – flex – Ambulância – ERR 1864 12/11 01 
80 Kombi – flex – Ambulância – ERR 1874 12/11 01 
81 Voyage – flex – CEREST – DBS 1156 2014 01 
82 Gol – flex – Secretaria – DBS 1112 05/05 01 
83 Gol 1.8 M.I – gasolina – Secretaria – CKM 

7513 
1997 01 

84 Gol – Secretaria – CXI 3218 00/00 01 
85 Kombi – gasolina – Esporte – DBS 1051 04/03 01 
86 Gol 1.0 – flex – Secretaria – DBS 1088 06/05 01 
87 Caminhão – diesel comum – Limpeza 

Pública – CPJ 6362 
04/03 01 

88 Saveiro – gasolina – Limpeza Pública – 
CPV 4253 

02/02 01 

89 Gol – flex – Fiscalização – DBS 1087 07/07 01 
90 Gol 1.0 – flex – ISS – DBS 1083 07/07 01 
91 Gol 1000 – gasolina – BPY 5517 97/97 01 
92 Gol – flex – Secretaria – DBS 1081 07/06 01 
93 Saveiro 1.6 – flex – Sinalização – DBS 

1129 
06/06 01 

94 Gol 1.0 – flex – Secretaria – CPV 4298 06/06 01 
95 Gol (doado pela Câmara) – flex – 2010 01 
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Secretaria – DBS 1176 
96 Gol 1.0 – flex – Secretaria – DBS 1150 06/06 01 
97 Ônibus – diesel comum – Transp. Alunos – 

CPV 4276 
02/02 01 

98 Saveiro – flex – Saúde – FII 2938 – 
Ambulância 

17/18 01 

99 Saveiro – flex – Saúde – FKW 6725 – 
Ambulância 

17/18 01 

100 Saveiro – flex – Saúde – FXJ 3176 – 
Ambulância 

17/18 01 

101 Saveiro – flex – Saúde – GGH 8486 – 
Ambulância 

17/18 01 

102 Gol – felx – Saúde – DKI 8429 10/10 01 
103 Saveiro – flex- Saúde – GGP 4487 17/18 01 
104 Gol – flex – Saúde – FHQ 4477 18/19 01 
105 Gol – flex – Saúde – GEH 0959 18/19 01 
106 Gol – flex – Saúde – FGV 6776 18/19 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
 

LOTE 04 – 
Montadora 
Chevrolet 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Corsa – gasolina – Guarda Municipal – ANW 
6402 

07/06 01 

02 Caminhão Munck – diesel comum – 
Garagem Municipal – CPV 0929 

90/90 01 

03 S-10 – gasolina – Garagem Municipal – CPV 
4242 

98/99 01 

04 Montana – flex – Garagem Municipal – DJP 
2946 

06/05 01 

05 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – BPY 5524 

95/96 01 

06 Caminhão – diesel comum – Garagem 
Municipal – BSV 3438 

 01 

07 Corsa – flex – DEMEP – ALN 8723 2004 01 
08 Spin – flex – Transp. alunos – FZD 6229 2014 01 
09 Spin – flex – Conselho Tutelar – FUB 7715 2014 01 
10 Celta – flex – SEMADS – GBZ 5560 15/15 01 
11 Celta – flex – Bolsa Família – GBR 6890 15/15 01 
12 Celta – flex – SEMADS – GAT 3550 15/15 01 
13 Celta – flex – SEMADS – GBW 3990 15/15 01 
14 Astra – gasolina – SAMU – CSC 6762 1999 01 
15 Vectra – flex – SAMU – LCN 8396 2013 01 
16 Spin – flex – Vigilância Sanitária – FGX 6809 2014 01 
17 Spin – flex – CAPS – FIH 6479 2014 01 
18 Corsa Sedan – flex – Saúde – GCJ 1693 15/16 01 
19 Corsa Sedan – flex – Saúde – GCX 8166 15/16 01 
20 Spin – flex – Saúde – FGL 2208 15/16 01 
21 Spin – flex – CAPS – FWM 7837 17/18 01 
22 Spin – flex – Educação – GIK 3148 18/18 01 
23 Onix – flex – Educação – GBH 6565 18/18 01 
24 Spin – flex – Demutran – GII 9025 16/16 01 
25 Caminhão – diesel – Serviços – BSV 3438 85/85 01 
26 Astra – flex – administração – GXA 9304 11/11 01 
27 Montana – flex – Saúde – GAC 7339 17/18 01 
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28 Spin – flex – CEO – GEW 2118 18/18 01 
29 Spin – flex – CEO – GBZ 8663 18/18 01 
30 Spin – flex – CEO – FZS 7255 18/18 01 
31 Cruze – flex – Gabinete – GHZ 3223 18/18 01 
32 S10 – flex- Serviços – FZS 2488 18/18 01 
33 Spin – flex – VISA – EUH 7227 18/18 01 
34 Spin – flex – VISA – BWV 4776 18/18 01 
35 Spin – flex – VISA – DRU 3730 18/18 01 
36 Spin – flex – VISA – BYI 2882 18/18 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 095/19 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme edital. 
J MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP 

LOTE 14 
Montadora 
John Deere 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Trator John Deere – diesel comum – 
Agricultura 

10/10 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO 31,11% 
 

LOTE 15 
Montadora 

New Rolland 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidade 

01 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal - Motoniveladora 

10/10 01 

02 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal – Retro Escavadeira 

10/10 01 

03 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal – Patrol 6 

81/81 01 

04 Máquina – diesel comum – transportes – 
motoniveladora – RG 170B 

18/19 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO 31,11% 
 

LOTE 18 
Montadora 
Michigan 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Máquina – diesel comum – Garagem 
Municipal - Carregadeira 

 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO 31,11% 
 

LOTE 21 
Montadora 

XCMG 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Pá carregadeira – diesel comum – Serviços 18/19 01 
PERCENTUAL DE DESCONTO 31,11% 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 094/19 
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OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme edital. 
NA ATIVA COMERCIAL EIRELI EPP 

LOTE 11 
Montadora 
Motos Miza 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Moto Miza – gasolina – TI – DAT 8556 2007 01 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 5% 

 
LOTE 12 

Montadora 
Motos 

Kasinski 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Seta 150 – gasolina – Varrição – DKK 7099 09/09 01 
02 Comit 150 – gasolina – Fiscalização – DET 

3400 
11/11 01 

03 Comit 150 – gasolina – Fiscalização – DET 
4039 

11/11 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 5% 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 059/19 – PREGÃO PRESENCIAL: 024/19 – ATA DE REGISTRO: 093/19 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de peças e acessórios 
GENUÍNOS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, 
Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Honda, Renault, Motos Miza, Motos Kasinski, Massey-
Ferguson, John Deere, New Rolland, Caterpillar, Komatsu, Michigan, Agrale Marcopolo, Solis e 
XCMG, destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, pesados, motocicletas, 
máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme edital. 
VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP 

LOTE 07 
Montadora Fiat 

Iveco 

Descrição/Combustível/Setor/Placa Ano 
Fabr./Modelo 

Quantidad
e 

01 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FCL 
9418 

2014 01 

02 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FXM 
9180 

2014 01 

03 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FOG 
1578 

2014 01 

04 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FFE 
1579 

2014 01 

05 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FPN 
1338 

2014 01 

06 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FZA 
6049 

2015 01 

07 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FPB 
5238 

2014 01 

08 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FXR 
9129 

2014 01 

09 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FLJ 
4298 

2014 01 
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10 Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FZU 
5739 

2014 01 

11 Furgão – diesel comum – Cozinha Piloto – 
CPV 4251 

02/02 01 

12 Uno Economy – flex – Secretaria Bem Estar 
– DKI 8360 

09/10 01 

13 Doblô 1.8 – flex – Ambulância – EEF 3105 09/09 01 
14 Doblô 1.8 – flex – Ambulância – DJL 4489 11/10 01 
15 Strada Fire – flex – Vigilância Sanitária – 

DBS 1168 
10/10 01 

16 Micro/Ducato – diesel comum – Transp. 
pacientes – EEF 3176 

10/10 01 

17 Pálio – flex – Saúde – GAB 0216 15/16 01 
18 Pálio – flex – Esporte – AOD 7682 2007 01 
19 Pálio – flex – Meio Ambiente – DKI 8367 2013 01 
20 Stilo – flex – Gabinete – DSG 3222 07/06 01 
21 Uno – gasolina – Garagem Municipal – 

CCN 2309 
06/07 01 

22 Caminhão – diesel S10 – Sinalização – 
GEN 3243 

2016 01 

PERCENTUAL DE DESCONTO: 31,11% 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/03/2019 
 
PROCESSO: 143/19 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 007/19 – ATA DE REGISTRO: 210/19 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de material paradidático ambiental 
para atendimento ao programa de educação ambiental da Prefeitura de Avaré, através de 
fornecimento de kits de educação ambiental para alunos, educadores e coordenadores 
pedagógicos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, pertencentes à rede municipal de ensino, 
conforme edital. 
BRASIL SUSTENTÁVEL EDITORA LTDA 
Item Qtd. Especificação Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 1.700 unid KIT 01 – ALUNOS 1º E 2º ANO DO 
FUNDAMENTAL: 
Kit contendo pelo menos 5 obras com os 
temas  abaixo discriminados: 
*Formação de agentes ambientais com 
enfoque na preservação e o  uso consciente 
da água; 
*Formação de agentes ambientais com 
enfoque na preservação e o  uso consciente 
da energia; 
*Formação de agentes ambientais para 
combate a dengue, zika e chikungunya; 
*Formação de agentes ambientais com 
enfoque na reciclagem; 
*Dicionário com enfoque no meio ambiente, 
com verbetes de A a Z. 

R$ 148,00 R$ 251.600,00 

02 3.000 unid. KIT 02 – ALUNOS 3º, 4º E 5º ANO DO 
FUNDAMENTAL: 
Kit contendo pelo menos 9 obras com os 
temas  abaixo discriminados: 
*Biodiversidade; 
*Esportes e Meio Ambiente; 
*Alimentação saudável; 

R$ 553,00 R$  71.890,00 
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*Saúde e Saneamento; 
*Água, energia e o meio ambiente, com 
ênfase em energia sustentável e recursos 
naturais; 
*Consumo consciente de resíduos; 
*Ludoecologia – jogo livro; 
*Ervas medicinais, jardinagem e cultivo, com 
linguagem textual voltada às crianças; 
*Dicionário com enfoque no meio ambiente, 
com verbetes de A a Z. 

03 130 unid. KIT 03 – EDUCADORES E 
COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I: 
Kit contendo pelo menos 16 obras com os 
temas  abaixo discriminados: 
*Formação de agentes ambientais com 
enfoque na preservação e o  uso consciente 
da água; 
*Formação de agentes ambientais com 
enfoque na preservação e o  uso consciente 
da energia; 
*Formação de agentes ambientais para 
combate a dengue, zika e chikungunya; 
*Formação de agentes ambientais com 
enfoque na reciclagem; 
*Ludoecologia – jogo livro; 
*Biodiversidade; 
*Esportes e Meio Ambiente; 
*Alimentação saudável; 
*Saúde e Saneamento; 
*Água, energia e o meio ambiente, com 
ênfase em energia sustentável e recursos 
naturais; 
*Consumo consciente de resíduos; 
*Produção de hortas caseiras; 
*Dicionário com enfoque no meio ambiente, 
com verbetes de A a Z; Dicionário 
socioambiental; 
*Equilíbrio ambiental e resíduos; 
*Ervas medicinais, jardinagem e cultivo, com 
linguagem textual voltada às crianças. 

R$ 553,00 R$ R$ 
71.890,00 

Valor Global: R$ R$ 1.163.490,00 (um milhão, cento e sessenta e três mil, quatrocentos e 
noventa reais). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 12/07/2019 
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PROCESSO Nº 525/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 600/18 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de fone de ouvido para telefone. 
DETENTORA: MARCELO DE JESUS FRANCO - ME 

 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un Valor Total 

01 

Fone de ouvido/headsets – modelo SP 11, uso 
sobre a cabeça, mono auricular, fornecem aos 
centros de relacionamento com controles de 
custos mais rígidos um design econômico e 
excelente desempenho de áudio. Reduz o ruído 
de fundo e um design mono auricular que 
possibilita a fácil interação com os colegas de 
trabalho. Os componentes ajustáveis e as 
almofadas macias garantem o conforto durante o 
uso prolongado. 

60 Un 128,16 7.689,60 

Assinatura: 13/12/2018 Vigência: 12/12/2019 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 011/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para 
as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
 
Lote 05 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Bisturi descartavel com cabo nº 11 

É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de sache 
aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite 
a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 

9.600 Un 3,47 33.312,00 
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- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

02 

Bisturi descartável com cabo nº 15 

É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril epronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de 
sachealuminizado c/inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

4.800 Un 3,47 16.656,00 

 
Lote 31 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresas 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

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 

1.523 Un 3,06 4.660,38 
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resinas e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica. Embalagem 
com 1 unidade.  

02 

Compressas  de Gaze Hidrófila  9 fios: 
As Compressas de Gaze Hidrófila possuem e 20 x 
40 cm quando abertas. Oito camadas e cinco dobras. 
São confeccionadas com fios 100% algodão e em 
dois tamanhos: 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 
30 cm quando abertas, 10 x 10 cm quando fechadas. 
Práticas para diversos usos, como secar a boca do 
paciente, limpeza de instrumental, bandejas, 
seringas e outros. 
Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral 
em toda a sua extensão. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. 
Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois 
possuem acabamento lateral em toda a sua 
extensão. 
 9 Fios. Embalagem com 500 unidades.  

3.278 Pct 16,29 53.398,62 

03 

Compressas de Gases estéril 9 fios  com 10 
unidades: Indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral 
e antissepsia da pele e/ou mucosas para 
procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5 cm (fechada), 15x30cm 
(aberta). Esterilizada em ETO. 
 9 Fios. Embalagem com 10 unidades.  

37.350 Pct 0,48 17.928,00 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 016/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para 
as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES 
EIRELI – EPP 
 
Lote 03 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Algodão hidrófilo: Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo uso no ambiente 
odontológico, que proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É recomendado com gaze 
para utilização em ferimentos. Não estéril; 

98 Rol 9,28 909,44 
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100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente 
testado. Embalagem com 500g.  

02 

Algodão rolete :Indicado para afastamento da 
bochecha e absorção de líquidos em tratamento 
odontológico. Confeccionadas com fibras 100% 
algodão. Macias e com ótimo poder de absorção. 
 Número 2 é mais espesso e macio. Embalagem com 
100 unidades.  

563 Pct 1,62 912,06 

 
Lote 04 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Algodão hidrófilo: Utilizado para higienização, anti-
sepsia da pele além de amplo uso no ambiente 
odontológico, que proporciona um melhor 
aproveitamento do produto. É recomendado com 
gaze para utilização em ferimentos. Não estéril; 
100% puro algodão: macio e extra-absorvente; 
Cor: Branco; Peso: 500g; Dermatologicamente 
testado. Embalagem com 500g.  

32 Rol 9,28 296,96 

02 

Algodão rolete :Indicado para afastamento da 
bochecha e absorção de líquidos em tratamento 
odontológico. Confeccionadas com fibras 100% 
algodão. Macias e com ótimo poder de absorção. 
 Número 2 é mais espesso e macio. Embalagem com 
100 unidades.  

187 Pct 1,62 302,94 

 
Lote 09 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Agulha gengival curta 30G: Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. 
Estéril a óxido de etileno. Comprimento: Curta: 
22mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

300 Cx 30,83 9.249,00 

02 
Agulha Gengival longa 27G : Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 

218 Cx 30,85 6.725,30 
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e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: - 
Longa: 30mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

 
Lote 14 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Anestesico tópico benzotop 20% Substância 
anestésica local, usada como calmante para dores, 
sua rápida absorção ocorre através das mucosas.  

Embalagem com 12g. Sabor Tutti-Frutti.  

27 Cx 8,46 228,42 

02 

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

242 Cx 79,88 19.330,96 

03 

Anestesico  2%sem vaso: Total eficácia, dentro dos 
padrões para Lidocaína; Carpule inquebrável: Não 
quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro 
da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar 
exatamente no centro do êmbolo); Maior segurança 
e menor risco de acidentes.  

Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml 
cada. Cloridrato de Lidocaína Sem Vaso.  

87 Cx 74,77 6.504,99 

04 

Anestesico Mepiadre  2% 100 : 

Indicado para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-operatória. 
Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral e em 
pacientes asmáticos 

.Mepivacaína: O sal mepivacaína apresenta  
características semelhantes à lidocaína, porém, com 
efeito menos vasodilatador. O início de ação deste 
produto também é mais rápido que os demais sais. 
Epinefrina: Vasoconstritor de referência para 
comparação dos demais vasoconstritores no aspecto 
potência e segurança, a epinefrina atua  
semelhantemente à adrenalina endógena, liberada 
pela  glândula supra-renal. Promove vasoconstrição 

160 Cx 133,77 21.403,20 
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por atuação nos receptores alfa capilares, resultando 
em 
hemostasia efetiva durante procedimentos cirúrgicos. 
Sua eficácia e relativa segurança permite que a ação 
do anestésico local seja suficiente para a maioria dos 
procedimentos, diminuindo a toxicidade e 
aumentando a hemostasia.  

Composição: Cloridrato de Mepivacaína 2% com 
Epinefrina 1:100.000  Embalagem c/ 50 tubetes c/ 
1,8ml cada. 

 
Lote 25 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Hastes Flexiveis com 75 unidades: Possuem pontas 
de algodão com tratamento antigerme, tornando-as 
livres de impurezas. Não se desprendem e não soltam 
fiapos. São apresentadas em cartucho de papel cartão  
com 75 unidades. Embalagem caixa com 75 
cartuchos. 

183 Cx 1,31 239,73 

02 

Fio dental 100 m: Indicado para limpeza dos dentes 
evitando assim a formação de placa bacteriana. Cor 
branca; Odor menta; Sabor menta; Ativo: poliamida; 
Promotor de aderência: parafina; Lubrificante e 
aromatizante: Óleo essencial de menta;  
Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; 

152 Un 1,31 199,12 

 
Lote 26 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Hastes Flexiveis com 75 unidades: Possuem 
pontas de algodão com tratamento antigerme, 
tornando-as livres de impurezas. Não se 
desprendem e não soltam fiapos. São apresentadas 
em cartucho de papel cartão  com 75 unidades. 
Embalagem caixa com 75 cartuchos. 

60 Cx 1,31 78,60 

02 

Fio dental 100 m: Indicado para limpeza dos dentes 
evitando assim a formação de placa bacteriana. Cor 
branca; Odor menta; Sabor menta; Ativo: poliamida; 
Promotor de aderência: parafina; Lubrificante e 
aromatizante: Óleo essencial de menta;  
Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; 

50 Un 1,31 65,50 

 
Lote 38 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
PP ou EP:  As luvas de procedimentos  estão 
classificadas para a proteção do profissional de 
saúde nos procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

200 Cx 20,89 4.178,00 

02 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam P:  
As luvas de procedimentos  estão classificadas para 
a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

1.925 Cx 20,89 40.213,25 

03 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
M:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 

1.300 Cx 20,89 27.157,00 
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pares). 

04 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
G:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

112 Cx 20,99 2.350,88 

 
Lote 41 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
Escova de Robison: Indicada para pré-polimento de 
resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento 
e óleo mineral. 

915 Un 1,28 1.179,00 

 
Lote 42 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
Escova de Robison: Indicada para pré-polimento de 
resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento 
e óleo mineral. 

305 Un 1,28 390,40 

 
 

Lote 43 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Curativo Alveolar: 

Ação cicatrizante, anestesica, anti-inflamatório e 
antimicrobiana. È 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. 

57 Frs 35,73 2.036,61 

02 
Cera 7: Indicado para moldagem de oclusão inicial ou 
primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 30 Cx 15,40 462,00 
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unidades.  

 
Lote 48 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fixador 500 ml: Indicado para a fixação da imagem 
na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, 
dietileno  glycol, hidroquinona. Pronto uso. 
Embalagem com 500ml.  

50 Frs 12,03 601,50 

02 

Formocresol: O Formocresol é indicado para terapia 
pulpar de dentes decíduos e em alguns casos 
específicos de dentes permanentes. O Formocresol 
é constituído por uma mistura de cresóis e formol, 
sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as 
inertes e possibilitando a conservação do dente 
decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). 
Menos tóxico que o Tricresol Formalina. É um 
potente agente   antimicrobiano que possui ainda a 
capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal 
radicular. Embalagem com 10ml.  

123 Frs 6,69 822,87 

03 

Fluor em Gel: Indicado para a prevenção de cáries. 
Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor 
fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado 
pigmentado. Além de segura, sua aplicação é muito 
prática devido à sua tixotropia. Seu grau de 
viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. 
Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor 
penetra nas áreas interproximais .Embalagem com 
200ml.   

118 Frs 6,69 789,42 

04 

Liquido de Dakin – Hipoclorito de Sódio 0,5%  
: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 Frs 5,38 32,28 

05 

Clorexidina a 2% Solução 100ml: A Clorexidina é 
um anti-séptico com atividade antibacteriana. 
Indicado para desinfecção de preparos cavitários, 
preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do 
profissional, do pessoal auxiliar, na antissepsia extra-
oral prévia em áreas que sofrerão intervenção 
cirúrgica, das  superfícies e instrumentos. Disponível 
em fraco com 100ml. Pode ser usado tanto para 
desinfecção de preparos cavitários como para anti-

60 Frs 6,73 403,00 
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sepsia das mãos do  profissional e equipamentos; 
Forte ação anti-bacteriana; Produto de baixa 
toxidade; 

 
Lote 52 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Esponja Hemostática: 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 10mg, completamente reabsorvível pelo 
organismo e desenvolvida para uso diário. Feito de 
100% gelatina porcina. Dimensões:1cmx1cm. 
Esterilizado por  irradiação. Embalagem com 10 
unidades.  

412 Cx 26,69 10.996,28 

 
Lote 56 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Disco de Lixa: 

Os discos de lixa são indicados para acabamento e 
polimento dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Melhor relação custo X benefício. 
Granulações: Grossa, Média, Fina e Extrafina. 
Proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Embalagem com 100 unidades de 
16mm.  

50 Pct 77,94 3.897,00 

 
Lote 59 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Sugador Cirurgico Descartavel: 

Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de 
cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e 
pequenas cirurgias médicas. Oferece maior segurança 
nos procedimentos, diminuindo as chances de 
contaminação tanto do profissional como de seus 
pacientes. Produto esterilizado em óxido de etileno, 
fabricado em resina ABS. Produto descartável. 
Possui ponteira removível. Embalagem com 20 

788 Pct 5,75 4.531,00 
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unidades.  

02 

Sugador descartavel: 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.  

2.168 Pct 9,22 19.988,96 

 
Lote 60 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Sugador Cirurgico Descartavel: 

Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento 
de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e 
pequenas cirurgias médicas. Oferece maior 
segurança nos procedimentos, diminuindo as 
chances de contaminação tanto do profissional como 
de seus pacientes. Produto esterilizado em óxido de 
etileno, fabricado em resina ABS. Produto 
descartável. 
Possui ponteira removível. Embalagem com 20 
unidades.  

262 Pct 5,75 1.506,50 

02 

Sugador descartavel: 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.  

722 Pct 9,22 6.656,84 

 
Lote 68 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Resina Flow  A1: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 

105 Un 34,00 3.570,00 
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fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

02 

Resina Flow  A2: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

105 Un 34,00 3.570,00 

03 

Resina Flow  A3: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  

105 Un 34,00 3.570,00 
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fotoativada. É tixotrópico.  

04 

Resina Flow  A3.5: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

105 Un 34,00 3.570,00 

05 

Resina 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: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

105 Un 53,43 5.610,15 

06 
Resina A2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 105 Un 46,90 4.924,50 
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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: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

07 

Resina 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: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

105 Un 53,43 5.610,15 
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08 

Resina 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: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

105 Un 53,43 5.610,15 

09 

Resina 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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 

82 Un 53,43 4.381,26 
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posteriores. Seringa com 4g.  

10 

Resina 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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

82 Un 53,43 4.381,26 

11 

Resina C1: 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. Rendimento: 

82 Un 39,90 3.271,80 
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4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

12 

Resina C2: 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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

82 Un 53,42 4.380,44 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 012/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para 
as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 
– EIRELI. 
 
Lote 07 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Adesivo 6 ml: Primer e Adesivo no mesmo frasco. 

Benefícios: Elevado poder de resistência adesiva; 
Baixo índice de sorção e solubilidade; Baixa incidência 
de hipersensibilidade; Longevidade clínica  
comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. 
CARACTERÍSTICAS: 
Adesivo Monocomponente; Solvente a base de etanol; 
Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de 
dois passos; Técnica do condicionamento ácido total; 
Primer e adesivo em um só frasco; 

480 Frs 42,36 20.332,80 
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Contém nanopartículas que conferem maior 
estabilidade e resistência ao filme adesivo; Com MDP: 
o MDP faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao  um 
potencial superior de adesão. 
INDICAÇÕES: 
Indicado para restaurações diretas em compósitos 
(classe I, II, III, IV eV), cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas 
em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e 
metal. O adesivo ainda é indicado para reparos 
adesivos em cerâmicas e compósitos. 

02 

Condicionador ácido  fosfórico 37%: 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. È um gel de base aquosa contendo 
Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas 
com 2,5ml cada + 3 pontas para aplicação.  

273 Un 13,50 3.685,50 

03 

Alginato Tipo 1: Alginato classificado como tipo I, com 
presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à 
grandecompatibilidade com o gesso reproduz os mais 
finos detalhes, apresentando baixa deformação 
permanente (apenas 3%), além de excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. 
Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Adquire uma 
consistência cremosa, com fácil reprodução dos 
detalhes menores que 50µ. Aumenta a higiene e a bio-
segurança nos consultórios. Melhor reprodução da 
cavidade bucal. Melhor aceitação pelos pacientes 
infantis e pelos pacientes que não suportam 
moldagens por períodos prolongados. Melhor 
aceitação por parte dos pacientes. Permite ao gesso 
reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o 
surgimento de superficies pulverulenta nos modelos de 
gesso. 
Não sofrem distorção quando vazado em gesso, 
suportando facilmente o peso. Baixos índices de 
distorção e maior estabilidade dimensional. Excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e 
elasticidade.  
Grande elasticidade e resistência ao rasgamento. 

15 Un 32,00 480,00 
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Livre de poeira. Tipo I, presa rápida. Agradável sabor 
tutti-frutti. Excelente compatibilidade com gessos 
odontológicos. Alta resistência a compressão. Baixa 
sinérese e dessecação quando armazenado em 
umidificador. Embalagem com 454g.  

 
Lote 13 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Anestesico tópico benzotop 20% Substância 
anestésica local, usada como calmante para dores, 
sua rápida absorção ocorre através das mucosas.  

Embalagem com 12g. Sabor Tutti-Frutti.  

83 Cx 7,00 581,00 

02 

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

728 Cx 67,31 49.001,68 

03 

Anestesico  2%sem vaso: Total eficácia, dentro dos 
padrões para Lidocaína; Carpule inquebrável: Não 
quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro 
da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar 
exatamente no centro do êmbolo); Maior segurança 
e menor risco de acidentes.  

Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml 
cada. Cloridrato de Lidocaína Sem Vaso.  

263 Cx 52,34 13.765,42 

04 

Anestesico Mepiadre  2% 100 : 

Indicado para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-operatória. 
Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral e em 
pacientes asmáticos 

.Mepivacaína: O sal mepivacaína apresenta  
características semelhantes à lidocaína, porém, com 
efeito menos vasodilatador. O início de ação deste 
produto também é mais rápido que os demais sais. 
Epinefrina: Vasoconstritor de referência para 
comparação dos demais vasoconstritores no aspecto 
potência e segurança, a epinefrina atua  
semelhantemente à adrenalina endógena, liberada 
pela  glândula supra-renal. Promove vasoconstrição 
por atuação nos receptores alfa capilares, resultando 

480 Cx 93,64 44.947,20 
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em 
hemostasia efetiva durante procedimentos cirúrgicos. 
Sua eficácia e relativa segurança permite que a ação 
do anestésico local seja suficiente para a maioria dos 
procedimentos, diminuindo a toxicidade e 
aumentando a hemostasia.  

Composição: Cloridrato de Mepivacaína 2% com 
Epinefrina 1:100.000  Embalagem c/ 50 tubetes c/ 
1,8ml cada. 

 
Lote 17 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cimento  Forrador de Hidroxido de Cálcio: 
Indicado para o capeamento pulpar e forramento 
protetor sob materiais 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 13g de 
Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. 
Validade Minima de 2 anos da data de entrega 

461 Kit 12,36 5.697,96 

02 

Cimento Endodontico 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. Possui 
fina granulação, proporcionando uma mistura 
homogênea e  um perfeito escoamento. Cimento 
endodontico à base de Óxido de Zinco e Eugenol 

Kit com 1 pó 12g + 1 liquído 10ml.  

Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

12 Kit 20,00 240,00 

03 

Cimento cirúrgico pó 50 g: Indicado como 
revestimento periodontal para proteção de suturas 
oriundas de cirurgias periodontais. Oferece uma 
proteção local segura para feridas cirúrgicas, 
mantendo-as limpasb. Embalagem contendo 01 

49 Un 12,86 630,14 
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frasco com 50 gramas.  

04 

Cimento cirúrgico em liquido 20ml. - Indicada para 
uso como protetor sobre a área operada - Cimento 
Cirurgico á base de óxido de zinco e eugenol; - Sem 
asbesto (amianto) não cancerígeno; - Melhor 
aderência; - Maior plasticidade; Ótima tolerabilidade; 
Fácil manipulação. Frasco com 20 mL  

49 Un 13,57 664,93 

 
Lote 29 – Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fio de sutura seda 3.0: 

É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; 
fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro 
facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, 
segundo critério médico ou odontológico. Com 
agulha CT 1/2 - 1,7cm. 

Embalagem com 24 unidades.  

1.020 Cx 29,37 29.957,40 

02 

Fio de  Sutura Nylon 3.0:  

Indicado no fechamento de incisões da pele. 
Procedimentos de plásticas em geral. Cirurgias 
cardiovasculares. Cirurgias odontológicas.  
Anastomoses vasculares. Tenorrafias, miorrafias e 
neurorrafias. A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido 
por extrusão de poliamida, resultando em um 
monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos sintéticos 
resultando em fios de coloração preta com agulhas 
cirúrgicas de aço inox. 
 O produto atende as especificações da NBR 13904 
da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas 
Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com 
agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem 
com 24 unidades.   

563 Cx 29,37 16.535,31 

 
Lote 35 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fita banda matriz metálica 5x0,5x500mm: Indicada 
para reconstrução de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem danificar 

548 Un 1,79 980,92 
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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. 
Medidas: 5x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
5x0,05x500mm  

02 

Fita banda matriz metálica 7x0,5x500mm: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. 
Medidas: 7x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
7x0,05x500mm  

289 Un 1,79 517,31 

 
Lote 49 - Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Ionômero de Vidro: Cimento de ionômero de vidro 
autopolimerizável indicado para cimentação, 
apresentado na forma de pó e líquido, o cimento 
possui elevado poder de escoamento e capacidade 
de formar uma película muito fina na interface 
dente/peça. Compatível com todas as ligas metálicas 
e resinas acrílicas. Alta capacidade de adesão à 
estrutura dentária. Capacidade de liberação de 
fluoreto. Solubilidade baixa. Fluidez excelente. 
Radiopaco. Itens inclusos. Embalagem com 1 frasco 
de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 
10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

178 Kit 39,99 7.118,22 

02 

Restaurador Intermediário: 

E uma composição reforçada á base de óxido de 
zinco e eugenol, indicada para restaurações 
provisórias de longa espera de 2 anos e forramento 
de cavidades propiciando um atendimento rápido e 
de emergencia no controle de cáries dentárias. O 
restaurador  intermediário demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de Classe II. 
Embalagem contendo: 

222 Kit 69,28 15.380,16 
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- 01 Frasco do pó com 38g; 
- 01 Frasco do liquido com 15mL.  

 
Lote 51 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Esponja Hemostática: 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 
10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e 
desenvolvida para uso diário. Feito de 100% gelatina 
porcina. Dimensões:1cmx1cm. Esterilizado por  
irradiação. Embalagem com 10 unidades.  

1.238 Cx 36,34 44.988,92 

 
Lote 55 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Disco de Lixa: 

Os discos de lixa são indicados para acabamento e 
polimento dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. 
Melhor relação custo X benefício. Granulações: 
Grossa, Média, Fina e Extrafina. Proporciona maior 
flexibilidade e acesso interproximal. Embalagem com 
100 unidades de 16mm.  

150 Pct 73,33 10.999,50 

 
Lote 63 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Revelador 500ml: Indicado para revelação da 
imagem do exame na película de filme. Composição: 
Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano 
Embalagem com 500ml.  

113 Frs 12,49 1.411,37 

02 

Pasta de Zinco Enólica: 

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, 

12 Kit 34,05 408,60 
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quando  endurecida, não adere à mucosa bucal ou 
às mãos do profissional. Kit com 1 pasta base 60g e 
1 pasta aceleradora 60g.  

03 

Aplicador Microsbrush com 100 unidades: 
Indicados para levar e aplicar soluções como: 
evidenciadores, adesivos, selantes, soluções 
hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 
dobra) e ponta com cerdas de nylon. Embalagem 
com 100 aplicadores  

183 Pct 10,00 1.830,00 

04 

Pasta Profilática 90 g: 

Indicado na limpeza profilática para remoção de 
manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos 
orais.  A Pasta Profilática  é suficientemente abrasiva 
para remover de modo eficiente todos os tipos de 
resíduos da superfície dentária sem provocar 
abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. 
Além de agir como agente de limpeza, confere ao 
tecido duro uma aparência estética e altamente 
polida. 
 A pasta profilática tem consistência adequada para 
ser colocada diretamente sobre os dentes, sem que  
escorra para a cavidade bucal. Nos sabores tutti-
Frutti ou Menta. Nova formulação Sem óleo. Possui 
flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde). 
Embalagem com 90g. 

180 Un 7,50 1.350,00 

 
Lote 67 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Resina Flow  A1: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  

315 Un 29,05 9.150,75 
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necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

02 

Resina Flow  A2: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

315 Un 29,05 9.150,75 

03 

Resina Flow  A3: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 
Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

315 Un 29,05 9.150,75 

04 

Resina Flow  A3.5: 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; Selamento de fóssulas e 
fissuras; Preenchimento de regiões socavadas; 

315 Un 29,05 9.150,75 
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Restaurações em classe III;  
Cimentação de facetas de porcelana; Colagem de 
fragmentos; Reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana; Facetas para esmalte com  manchas, 
fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito 
mais. Adere intimamente ao esmalte e restaurações 
com resina ou ionômero de vidro. Não necessita, na 
maioria dos casos, de qualquer polimento. Aplicou, 
está pronto. É aplicado diretamente da seringa, não  
necessita qualquer instrumental. Não é solúvel nos 
fluidos bucais. Promove inacreditável estética. É  
fotoativada. É tixotrópico.  

05 

Resina 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: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

315 Un 43,14 13.589,10 

06 

Resina A2: 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: 2,5mm. Composição: TEGDMA, 
BisGMA, Cerâmica silanizada  tratada, 2-

315 Un 43,14 13.589,10 
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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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

07 

Resina 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: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

315 Un 43,14 13.589,10 

08 

Resina 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 

315 Un 43,14 13.589,10 
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mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5mm. 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. Rendimento: 4g - 30 restaurações de 
dentes anteriores ou 20 de posteriores. Seringa com 
4g 

09 

Resina 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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

248 Un 43,14 10.698,72 

10 

Resina 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); 

248 Un 43,14 10.698,72 
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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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

11 

Resina C1: 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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

248 Un 39,90 9.895,20 

12 
Resina C2: Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores em 
Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; 

248 Un 43,13 10.696,24 
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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. Rendimento: 
4g – 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g.  

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 015/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para 
as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE - ME 
 
Lote 01 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Coletor de Resíduos Perfuro cortantes Rígido 07L 
O coletor de resíduos perfuro cortantes rígido 
Descarpack tem como finalidade de uso, o descarte de 
materiais perfurantes e cortantes provenientes das 
ações de atenção à saúde, gerados em hospitais, 
laboratórios, farmácias, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. 
Características do produto: 
- Fabricado com plástico rígido proporcionando 
segurança contra perfurações; 
- Translúcido, permite a visualização do conteúdo; 
- Desconectador de agulhas na tampa; 
- Tampa especialmente desenvolvida para o ambiente 
hospitalar  

154 Un 29,18 4.493,72 

 
Lote 02 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Coletor de Resíduos Perfuro cortantes Rígido 07L 
O coletor de resíduos perfuro cortantes rígido 
Descarpack tem como finalidade de uso, o descarte 
de materiais perfurantes e cortantes provenientes 
das ações de atenção à saúde, gerados em 
hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios 
médicos, odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. 
Características do produto: 
- Fabricado com plástico rígido proporcionando 
segurança contra perfurações; 
- Translúcido, permite a visualização do conteúdo; 
- Desconectador de agulhas na tampa; 
- Tampa especialmente desenvolvida para o 
ambiente hospitalar  

51 Un 29,18 1.488,18 

 
Lote 39 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Máscara descartável  com elástico:Indicada para 
proteção contra respingos de saliva e contaminação 
bacteriana durante procedimentos odontológicos. 
Possui tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. 
Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. 
Com elástico. Embalagem com 50 unidades.  

638 Cx 5,53 3.528,14 

02 

Lençol de Borracha: 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 Cx 21,56 819,28 

03 

Touca descartável com elástico: As toucas  são 
indicadas para evitar a queda de cabelos em 
ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 
Combinando conforto e resistência. Fabricada em 
não tecido spunbonded 100 % polipropileno 
utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as 
toucas Descarpack permitem uma maior 
respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria 
prima utilizada e maior conforto durante sua 
utilização; hipoalergênicas. São encontradas no 

192 Pct 14,13 2.712,96 
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tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As 
toucas  são disponibilizadas somente na cor branca  
com 100 unidades 

04 

Avental descartável com manga longa e punho 
com 10 unidades: Utilizado para proteção do 
profissional em operações que contenham secreções 
e fluídos corporais 
Características do produto:  
-Avental de procedimento; 
- Uso clínico e ambulatorial; 
- Manga longa; 
- Descartável; Uso único e individual (Proibido 
reprocessar); 
- Fornecido não estéril.  

Tam : Especial 

2.378 Pct 21,41 50.912,98 

 
Lote 40 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Máscara descartável  com elástico:Indicada para 
proteção contra respingos de saliva e contaminação 
bacteriana durante procedimentos odontológicos. 
Possui tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. 
Solda por ultrassom. Com clip nasal. Cor branca. 
Com elástico. Embalagem com 50 unidades.  

212 Cx 5,53 1.172,36 

02 

Lençol de Borracha: 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 Cx 21,56 258,72 

03 

Touca descartável com elástico: As toucas  são 
indicadas para evitar a queda de cabelos em 
ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 
Combinando conforto e resistência. Fabricada em 
não tecido spunbonded 100 % polipropileno 
utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as 
toucas Descarpack permitem uma maior 
respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria 
prima utilizada e maior conforto durante sua 
utilização; hipoalergênicas. São encontradas no 
tamanho 45 x 52 cm; possuem elástico revestido. As 

63 Pct 14,13 890,19 
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toucas  são disponibilizadas somente na cor branca  
com 100 unidades 

04 

Avental descartável com manga longa e punho 
com 10 unidades: Utilizado para proteção do 
profissional em operações que contenham secreções 
e fluídos corporais 
Características do produto:  
-Avental de procedimento; 
- Uso clínico e ambulatorial; 
- Manga longa; 
- Descartável; Uso único e individual (Proibido 
reprocessar); 
- Fornecido não estéril.  

Tam : Especial 

792 Pct 21,41 16.956,72 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 014/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para 
as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA: RCV DO BRASIL EIRELI - ME 
 
Lote 06 - Cota reservada para ME, EPP, MEI  

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
un 

Valor 
Total 

01 

Bisturi descartavel com cabo nº 11 

É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril e pronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de sache 
aluminizado c/inibidor de corrosão, que não permite 
a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 

3.200 
 
 

Un 
 
 

3,53 11.296,00 
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- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

02 

Bisturi descartável com cabo nº 15 

É um conjunto cabo plástico e lamina de bisturi para 
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos de pequeno 
porte, sua lamina de aço carbono possibilita cortes 
precisos e eficientes. Possui embalagem tipo blister 
aluminizado, com abertura em pétala, conservando o 
dispositivo integro estéril epronto para o uso. Conta 
com as certificações internacionais, ISO, CE, TUV e 
é produzido em conformidade com as normas NBR.- 
Confeccionados em aço carbono. 
- Composição do aço carbono de acordo com as 
normas NBR/ISSO e cabo de PVC ergonômico a 
anatômico. 
- Embalada individualmente em forma de 
sachealuminizado c/inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a 
esterilização e a segurança no uso, a embalagem 
permite a retirada do bisturi descartável com muita 
facilidade pois possui abertura em pétala. 
- Confeccionada em aço cirúrgico SF 100, com 
0,015'' de espessura (0,40mm). 
- Esterilizadas por Raio Gama. 
- Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de 
pontos. 
- Grande resistência à perda de afiação. 
- Validade de 5 anos após a data da esterilização 
desde que a embalagem esteja inviolada.  

1.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.888,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 527/18 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/18 -  ATA DE REGISTRO Nº 013/19 
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico de consumo para 
as UBSs, EMEBs, ESFs E CEO. 
DETENTORA:SALVI, LOPES & CIA LTDA – ME. 
 
Lote 08 -  Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Adesivo 6 ml: Primer e Adesivo no mesmo frasco. 

Benefícios: Elevado poder de resistência adesiva; 
Baixo índice de sorção e solubilidade; Baixa incidência 
de hipersensibilidade; Longevidade clínica  

160 Frs 58,07 9.291,20 
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comprovada: 94,2% de retenção após 18 meses. 
CARACTERÍSTICAS: 
Adesivo Monocomponente; Solvente a base de etanol; 
Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de 
dois passos; Técnica do condicionamento ácido total; 
Primer e adesivo em um só frasco; 
Contém nanopartículas que conferem maior 
estabilidade e resistência ao filme adesivo; Com MDP: 
o MDP faz a ligação química que somada a adesão 
mecânica presente no produto concede ao  um 
potencial superior de adesão. 
INDICAÇÕES: 
Indicado para restaurações diretas em compósitos 
(classe I, II, III, IV eV), cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças protéticas 
em fibra de vidro, compômero, cerâmica, resina e 
metal. O adesivo ainda é indicado para reparos 
adesivos em cerâmicas e compósitos. 

02 

Condicionador ácido  fosfórico 37%: 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. È um gel de base aquosa contendo 
Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas 
com 2,5ml cada + 3 pontas para aplicação.  

91 Un 14,71 1.338,61 

03 

Alginato Tipo 1: Alginato classificado como tipo I, com 
presa rápida (cerca de 2 minutos). Devido à 
grandecompatibilidade com o gesso reproduz os mais 
finos detalhes, apresentando baixa deformação 
permanente (apenas 3%), além de excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade. 
Livre de poeira. Sabor tutti-frutti. Adquire uma 
consistência cremosa, com fácil reprodução dos 
detalhes menores que 50µ. Aumenta a higiene e a bio-
segurança nos consultórios. Melhor reprodução da 
cavidade bucal. Melhor aceitação pelos pacientes 
infantis e pelos pacientes que não suportam 
moldagens por períodos prolongados. Melhor 
aceitação por parte dos pacientes. Permite ao gesso 
reproduzir os mais finos detalhes da moldagem, evita o 
surgimento de superficies pulverulenta nos modelos de 
gesso. 

05 Un 45,90 229,50 
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Não sofrem distorção quando vazado em gesso, 
suportando facilmente o peso. Baixos índices de 
distorção e maior estabilidade dimensional. Excelentes 
propriedades de tixotropia, escoamento e 
elasticidade.  
Grande elasticidade e resistência ao rasgamento. 
Livre de poeira. Tipo I, presa rápida. Agradável sabor 
tutti-frutti. Excelente compatibilidade com gessos 
odontológicos. Alta resistência a compressão. Baixa 
sinérese e dessecação quando armazenado em 
umidificador. Embalagem com 454g.  

 
Lote 10 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Agulha gengival curta 30G: Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. 
Estéril a óxido de etileno. Comprimento: Curta: 
22mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

100 Cx 31,95 3.195,00 

02 

Agulha Gengival longa 27G : Indicada para 
aplicação de anestesia. Agulha com bisel trifacetado. 
Cânula altamente flexível siliconizada. Estojo plástico 
e protetor, lacre de segurança que garante a 
esterilidade, rosca interna universal para seringas de 
carpule e bisel interno com ângulo curto. Produto de 
uso único. Estéril a óxido de etileno. Comprimento: - 
Longa: 30mm. 
Embalagem com 100 unidades.  

72 Cx 32,00 2.304,00 

 
Lote 11 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Àgua Destilada 5 litros : Indicação Produto utilizado 
para enxágüe final e complementação de 
câmeras de autoclave, utensílios e materiais de 
uso geral. 
Modo de Usar: Aplicar o produto puro nos locais 
desejados. 
Composição 
Água quimicamente pura (isenta de íons) de 

480 Frs 8,77 4.209,60 
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baixa condutividade, descrita na Farmacopéia 
Brasileira III edição. 
Obs. Produto não estéril, não devendo ser 
utilizado como veiculo de medicamentos. 
Dispensado de registro pela finalidade e uso a 
que se destina.  
Prazo de Validade: 12 meses a partir da data de 
fabricação. 

02 

Agua oxigenada 10 vol: Antisséptico para uso em 
feridas e como removedor de tecidos mortos. 
Antisséptico tópico.- Frasco com 1000 ml.   

98 Frs 7,04 689,92 

 
Lote 12 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Àgua Destilada 5 litros : Indicação Produto utilizado 
para enxágüe final e complementação de 
câmeras de autoclave, utensílios e materiais de 
uso geral. 
Modo de Usar: Aplicar o produto puro nos locais 
desejados. 
Composição 
Água quimicamente pura (isenta de íons) de 
baixa condutividade, descrita na Farmacopéia 
Brasileira III edição. 
Obs. Produto não estéril, não devendo ser 
utilizado como veiculo de medicamentos. 
Dispensado de registro pela finalidade e uso a 
que se destina.  
Prazo de Validade: 12 meses a partir da data de 
fabricação. 

160 Frs 8,77 1.403,20 

02 

Agua oxigenada 10 vol: Antisséptico para uso em 
feridas e como removedor de tecidos mortos. 
Antisséptico tópico.- Frasco com 1000 ml.   

32 Frs 7,04 225,28 

 
Lote 15 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Bicarbonato de Sódio 250 g: 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 extra fina. Não entope o equipamento. 
Grau de pureza de 99,9%. 

111 Frs 21,69 2.407,59 

02 
Pasta de Hidroxido de Cálcio Calen: Calen é uma 
pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, 08 Kit 58,50 468,00 
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indicada para o tratamento dos canais radiculares. 
Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe 
permite escoamento até o ápice e impede a rápida 
reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo 
de demora entre seções clínicas, como curativo 
expectante como tampão apical e na prevenção das 
absorções cervicais. Reúne as propriedades da 
pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do 
paramonoclorofenol canforado. 
O PMC associado à cânfora melhora os   
resultadosclínicos em função da sua maior  
difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. 
Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso 
imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de 
hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.  

Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

03 

Hidroxido de Cálcio PA 10 g: 

É uma medicação intracanal. Na clínica endodôntica 
é indicado em várias situações, tanto nos casos de 
polpa viva como polpa necrosada com presença ou 
não de periodontite apical, como material com 
material capeador de polpa em exposição pulpar 
acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo 
periapical com a deposição de tecido mineralizado. 
Indicado como material curativo intracanal. Quando 
estimulado à formação de dentina reparadora, 
consequentemente aumentando sua espessura, 
proporciona uma maior  proteção ao tecido pulpar. 
Composta por 100% dehidróxido de cálcio puro na 
forma de pó.  

Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

87 Un 6,20 539,40 

 
Lote 16 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Bicarbonato de Sódio 250 g: 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 extra fina. Não entope o equipamento. 
Grau de pureza de 99,9%. 

36 
 
 
 
 
 

Frs 
 
 
 
 
 

21,69 
 
 
 
 
 

780,84 
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02 

Pasta de Hidroxido de Cálcio Calen: Calen é uma 
pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, 
indicada para o tratamento dos canais radiculares. 
Apresenta consistência uniforme e cremosa que lhe 
permite escoamento até o ápice e impede a rápida 
reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato, Calen é indicada como curativo 
de demora entre seções clínicas, como curativo 
expectante como tampão apical e na prevenção das 
absorções cervicais. Reúne as propriedades da 
pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do 
paramonoclorofenol canforado. 
O PMC associado à cânfora melhora os   
resultadosclínicos em função da sua maior  
difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. 
Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso 
imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de 
hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.  

Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

02 Kit 58,50 117,00 

03 

Hidroxido de Cálcio PA 10 g: 

É uma medicação intracanal. Na clínica endodôntica 
é indicado em várias situações, tanto nos casos de 
polpa viva como polpa necrosada com presença ou 
não de periodontite apical, como material com 
material capeador de polpa em exposição pulpar 
acidental e pulpotomias. Favorece ainda o reparo 
periapical com a deposição de tecido mineralizado. 
Indicado como material curativo intracanal. Quando 
estimulado à formação de dentina reparadora, 
consequentemente aumentando sua espessura, 
proporciona uma maior  proteção ao tecido pulpar. 
Composta por 100% dehidróxido de cálcio puro na 
forma de pó.  

Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

29 Un 6,20 179,80 

 
Lote 18 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cimento  Forrador de Hidroxido de Cálcio: 
Indicado para o capeamento pulpar e forramento 
protetor sob materiais restauradores, cimentos e 
outros materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção pulpar em 
especial em cavidades profundas; 

153 Kit 24,72 3.782,16 
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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 13g de 
Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. 
Validade Minima de 2 anos da data de entrega 

02 

Cimento Endodontico 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. Possui 
fina granulação, proporcionando uma mistura 
homogênea e  um perfeito escoamento. Cimento 
endodontico à base de Óxido de Zinco e Eugenol 

Kit com 1 pó 12g + 1 liquído 10ml.  

Validade Minima de 2 anos da data de entrega. 

03 Kit 33,56 100,68 

03 

Cimento cirúrgico pó 50 g: Indicado como 
revestimento periodontal para proteção de suturas 
oriundas de cirurgias periodontais. Oferece uma 
proteção local segura para feridas cirúrgicas, 
mantendo-as limpasb. Embalagem contendo 01 
frasco com 50 gramas.  

16 Un 13,34 213,44 

04 

Cimento cirúrgico em liquido 20ml. - Indicada para 
uso como protetor sobre a área operada - Cimento 
Cirurgico á base de óxido de zinco e eugenol; - Sem 
asbesto (amianto) não cancerígeno; - Melhor 
aderência; - Maior plasticidade; Ótima tolerabilidade; 
Fácil manipulação. Frasco com 20 mL  

16 Un 12,73 203,68 

 
Lote 19 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cone de Guta Percha 15 a 40: 

Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

23 Cx 19,80 455,40 

02 Cone de Guta Percha 45 a 80: 18 Cx 19,70 354,60 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 14 de outubro de 2019             Ano III | Edição nº 460   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

61

Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

03 

Cone de Papel  absorvente 15 a 40  

Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção.Caixa c/120 unidades  

30 Cx 18,05 541,50 

04 

Cone de Papel  absorvente 45 a 80  

Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades  

23 Cx 18,05 415,15 

05 

Cone de Guta Secundário B8 

Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; - 
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

23 Cx 19,75 454,25 

06 

Cone de Guta Secundário B7 

Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; -
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

30 Cx 19,75 592,50 

 
Lote 20 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 
Cone de Guta Percha 15 a 40: 

Usado em endodontia para a obturação de canais 
07 Cx 19,80 138,60 
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radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

02 

Cone de Guta Percha 45 a 80: 

Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. Combina elasticidade e dureza. 
Maior durabilidade. Embalagem com 120 unidades.  

06 Cx 19,70 118,20 

03 

Cone de Papel  absorvente 15 a 40  

Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção.Caixa c/120 unidades  

10 Cx 18,05 180,50 

04 

Cone de Papel  absorvente 45 a 80  

Cones de papel feitos pelo processo manual, o que 
permite maior precisão na calibragem dos cones. 
- Usado em endodontia para a obturação de canais 
radiculares. 
- Com alto poder de absorção. Caixa c/120 unidades  

07 Cx 18,05 126,35 

05 

Cone de Guta Secundário B8 

Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; - 
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

07 Cx 19,75 138,25 

06 

Cone de Guta Secundário B7 

Atuam como cones acessórios nas obturações 
endodônticas, assim como cones principais; -
Indicada para uso na técnica de condensação lateral; 
-Auxiliares na obturação de canais radiculares. 
Permite maiores e melhores opções técnicas durante 
a obturação dos condutos radiculares; -Fácil de 
introduzir no canal; -Firmes porem flexíveis 
suficientes para se adaptarem de forma exata no 
canal; -Biocompativel.01 caixa com 120 unidades.   

10 Cx 19,75 197,50 

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

Valor 
Total 

01 

Eugenol 20ml: Tem boa compatibilidade biológica, 
influenciando na reparação pulpar e de feridas 
cirúrgicas. O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor 
ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e 
sabor picante. Nas pastas de oxido de zinco e 
eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que 
pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar 
como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel na água e 
completamente solúvel no álcool, no éter, no 
clorofórmio, nos óleos fixos e no ácido acético 
glacial. Substância com aroma de cravo e sabor 
picante. Bacteriostático. Embalagem c/ 20ml. 

152 Un 10,66 1.620,32 

02 

Oxido de zinco 50 g: O Cimento de Zinco é um 
produto utilizado para cimentar restaurações 
metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, 
pontes e para uso como cimento de base ou forro 
cavitário. Fixação deincrustações, coroas e pontes; - 
Forração de cavidades; - Restaurações dentárias 
provisórias; - Muito utilizado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes; - Produto de alta 
resistência e baixa solubilidade; - Ótima consistência 
para manuseio; - Excelente presa. Embalagem com 
01 pote de 50g  

152 Un 3,77 573,04 

03 

Cariostatico 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 
protéicos 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 da 
dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A 
ação anti-microbiana se dá principalmente por sua 
ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma 
diminuição de 65% do índice de cárie em molares, 
com a aplicação trimestral de cariostáticos. Tem ação 
bactericida, devido à presença da Prata; Ação 
preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; 
Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela 
formação de dentina esclerosada; Ação 
antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre 

152 Frs 15,34 2.331,68 
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Str. Mutans. Apresentação em duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  

 
Lote 22 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Eugenol 20ml: Tem boa compatibilidade biológica, 
influenciando na reparação pulpar e de feridas 
cirúrgicas. O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor 
ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e 
sabor picante. Nas pastas de oxido de zinco e 
eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que 
pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar 
como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel na água e 
completamente solúvel no álcool, no éter, no 
clorofórmio, nos óleos fixos e no ácido acético 
glacial. Substância com aroma de cravo e sabor 
picante. Bacteriostático. Embalagem c/ 20ml. 

50 Un 10,66 533,00 

02 

Oxido de zinco 50 g: O Cimento de Zinco é um 
produto utilizado para cimentar restaurações 
metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, 
pontes e para uso como cimento de base ou forro 
cavitário. Fixação deincrustações, coroas e pontes; - 
Forração de cavidades; - Restaurações dentárias 
provisórias; - Muito utilizado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes; - Produto de alta 
resistência e baixa solubilidade; - Ótima consistência 
para manuseio; - Excelente presa. Embalagem com 
01 pote de 50g  

50 Un 3,77 188,50 

03 

Cariostatico 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 
protéicos 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 da 
dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A 
ação anti-microbiana se dá principalmente por sua 
ação sobre S. mutans. Estudos relataram uma 

50 Frs 15,34 767,00 
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diminuição de 65% do índice de cárie em molares, 
com a aplicação trimestral de cariostáticos. Tem ação 
bactericida, devido à presença da Prata; Ação 
preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; 
Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela 
formação de dentina esclerosada; Ação 
antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre 
Str. Mutans. Apresentação em duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  duas concentrações 
atendendo a necessidade de cada procedimento; 1 
frasco com 10mL de 12%.  

 
Lote 24 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Filme Radiografico Infantil: 

Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 
22x35mm), processamento manual ou automático. 
Alta velocidade F. Embalagem com 100 unidade.  

10 Cx 169,94 1.699,40 

02 

Filme Radiografico adulto: Indicado para tomadas 
radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), 
processamento manual ou automático. Velocidade 
intermediária Embalagem com 150 unidades.  

25 Cx 144,73 3.618,25 

03 

Papel de carbono para articulação com 12 
unidades: 

Utilizado para marcação de pontos oclusais, 
possibilitando melhor identificação das regiões para 
acabamento em restaurações e superfícies dentais. 
Atingem anatomicamente os pontos oclusais; 
Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul; 
Papel 100% Vegetal; Espessura de 100 micra. 
Embalagem com 12 unidades.  

127 Pct 3,01 382,27 

 
Lote 27 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Envelope de Esterilização 190x330 . 

Envelopes para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos com indicador de esterilidade e 
autoselantes. No papel são impressas as tintas 
indicativas (atóxicas, solúveis em água) para 
esterilização em vapor ou gás óxido de etileno 

2.243 Pct 

69,98 
 
 
 
 
 
 
 

156.965,14 
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(ETO), além da versão para formaldeído. O filme 4 
camadas verde, livre de microfuros, possui alta 
complexidade que proporciona a abertura asséptica 
da embalagem processada de maneira íntegra (sem 
romper durante a abertura e sem resquício de fibras 
de papel) é altamente resistente às tensões de 
manipulação. Papel em conformidade com norma 
ABNT NBR 14990-2;  Gramatura de 60g/m2 a 
70g/m2;  Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura;  Baixa permeabilidade a líquidos;  
Porosidade controlada em toda extensão; Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico;  Barreira 
microbiana;  FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de 
largura total proporcionando assim maior segurança 
na selagem;  Normais de Referência; - Série ABNT 
NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  minerais e 
branqueador óptico; Barreira microbiana;FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total 
proporcionando assim maior segurança na selagem;  
Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- 
Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

Envelope de esterilização autosselante 
90x260mm com 100 unidades: Higieniza o produto 
e o deixa pronto para o uso em segurança no que se 
refere a esterilidade 
Possui fita autoselante e indicador do processo de 
esterilização. 

Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. 
Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção da esterilidade do produto. 
Selagem tripla. 

3.525 Pct 23,80 83.895,00 

03 

Envelope de esterilização autosselante 150x250  

com 200 unidades. 

Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
auto auto selante e indicador do processo de 
esterilização. 

Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. 
Possuem fita auto selante que permite o fechamento 
da embalagem dispensando o uso de seladoras 

1.508 Pct 51,22 77.239,76 
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térmicas. Tem indicador do processo de esterilização 
e sistema triplo de selagem. Indicado para 
esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de 
etileno. Envelopes para esterilização de produtos 
médicos e odontológicos 

04 

Envelope esterilização auto selante 50x130mm 
com 100 unidades: 

Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
autoselante e indicador do processo de esterilização. 

Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir 
a barreira bacteriológica necessária para obtenção 
da esterilidade do produto. Selagem tripla. 

1.508 Pct 11,84 17.854,72 

 
Lote 28 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Envelope de Esterilização 190x330 . 

Envelopes para esterilização de produtos médicos e 
odontológicos com indicador de esterilidade e 
autoselantes. No papel são impressas as tintas 
indicativas (atóxicas, solúveis em água) para 
esterilização em vapor ou gás óxido de etileno 
(ETO), além da versão para formaldeído. O filme 4 
camadas verde, livre de microfuros, possui alta 
complexidade que proporciona a abertura asséptica 
da embalagem processada de maneira íntegra (sem 
romper durante a abertura e sem resquício de fibras 
de papel) é altamente resistente às tensões de 
manipulação. Papel em conformidade com norma 
ABNT NBR 14990-2;  Gramatura de 60g/m2 a 
70g/m2;  Livre de rasgos, dobras ou diferenças de 
espessura;  Baixa permeabilidade a líquidos;  
Porosidade controlada em toda extensão; Livre de 
cargas minerais e branqueador óptico;  Barreira 
microbiana;  FITA AUTOSELANTE com 2,5cm de 
largura total proporcionando assim maior segurança 
na selagem;  Normais de Referência; - Série ABNT 
NBR 14990- Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  minerais e 
branqueador óptico; Barreira microbiana;FITA 
AUTOSELANTE com 2,5cm de largura total 

747 Pct 69,98 52.275,06 
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proporcionando assim maior segurança na selagem;  
Normais de Referência; - Série ABNT NBR 14990- 
Sistema e materiais de embalagem para 
esterilização de produtos para saúde  

02 

Envelope de esterilização autosselante 
90x260mm com 100 unidades: Higieniza o produto 
e o deixa pronto para o uso em segurança no que se 
refere a esterilidade 
Possui fita autoselante e indicador do processo de 
esterilização. 

Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. 
Desenvolvidas para garantir a barreira bacteriológica 
necessária para obtenção da esterilidade do produto. 
Selagem tripla. 

1.175 Pct 23,80 27.965,00 

03 

Envelope de esterilização autosselante 150x250  

com 200 unidades. 

Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
auto auto selante e indicador do processo de 
esterilização. 

Confeccionado em papel cirúrgico e filme laminado. 
Possuem fita auto selante que permite o fechamento 
da embalagem dispensando o uso de seladoras 
térmicas. Tem indicador do processo de esterilização 
e sistema triplo de selagem. Indicado para 
esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de 
etileno. Envelopes para esterilização de produtos 
médicos e odontológicos 

502 Pct 51,22 25.712,44 

04 

Envelope esterilização auto selante 50x130mm 
com 100 unidades: 

Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em 
segurança no que se refere a esterilidade. Possui fita 
autoselante e indicador do processo de esterilização. 

Confeccionados com matéria prima de primeira linha, 
composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado 
Poliéster/Polipropileno. Desenvolvidas para garantir 
a barreira bacteriológica necessária para obtenção 
da esterilidade do produto. Selagem tripla. 

502 Pct 11,84 5.943,68 

 
Lote 30 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 
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Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fio de sutura seda 3.0: 

É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; 
fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro 
facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, 
segundo critério médico ou odontológico. Com 
agulha CT 1/2 - 1,7cm. 

Embalagem com 24 unidades.  

340 Cx 50,39 17.132,60 

02 

Fio de  Sutura Nylon 3.0:  

Indicado no fechamento de incisões da pele. 
Procedimentos de plásticas em geral. Cirurgias 
cardiovasculares. Cirurgias odontológicas.  
Anastomoses vasculares. Tenorrafias, miorrafias e 
neurorrafias. A sutura de Nylon é uma sutura 
cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido 
por extrusão de poliamida, resultando em um 
monofilamento de superfície lisa e uniforme e 
preparada através de processos químicos sintéticos 
resultando em fios de coloração preta com agulhas 
cirúrgicas de aço inox. 
 O produto atende as especificações da NBR 13904 
da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e Farmacopéia Brasileira para Suturas 
Cirúrgicas não absorvíveis. Fio de 45cm. Com 
agulha ½ CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem 
com 24 unidades.   

187 Cx 42,07 7.867,09 

 
Lote 32 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

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 

507 Un 3,98 2.017,86 
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com 1 unidade.  

02 

Compressas  de Gaze Hidrófila  9 fios: 
As Compressas de Gaze Hidrófila possuem e 20 x 
40 cm quando abertas. Oito camadas e cinco dobras. 
São confeccionadas com fios 100% algodão e em 
dois tamanhos: 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 
30 cm quando abertas, 10 x 10 cm quando fechadas. 
Práticas para diversos usos, como secar a boca do 
paciente, limpeza de instrumental, bandejas, 
seringas e outros. 
Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral 
em toda a sua extensão. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. 
Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, pois 
possuem acabamento lateral em toda a sua 
extensão. 
 9 Fios. Embalagem com 500 unidades.  

1.092 Pct 23,55 25.716,60 

03 

Compressas de Gases estéril 9 fios  com 10 
unidades: Indicadas para absorção de sangue e 
exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral 
e antissepsia da pele e/ou mucosas para 
procedimentos invasivos. Fios 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5 cm (fechada), 15x30cm 
(aberta). Esterilizada em ETO. 
 9 Fios. Embalagem com 10 unidades.  

12.450 
 
 
 

Pct 
 
 
 

0,85 
 
 
 
 

10.582,50 
 
 
 
 

 
Lote 33 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Lima 21 mm de 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade 
(TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 
40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 
unidades. 

45 Jg 36,08 1.623,60 
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02 

Lima de 25 mm 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos.  
Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

45 Jg 36,73 1.652,85 

03 

Lima de 21 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

30 Jg 41,65 1.249,50 

04 

Lima de 25 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

30 Jg 39,12 1.173,60 

 
Lote 34 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Lima 21 mm de 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade 

15 Jg 36,08 541,20 
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(TAPER) é .02. Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 
40 e comprimentos 21mm. Embalagem com 6 
unidades. 

02 

Lima de 25 mm 15 a 40: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares. Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento. É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos.  
Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

15 Jg 36,73 550,95 

03 

Lima de 21 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

10 Jg 41,65 416,50 

04 

Lima de 25 mm 45 a 80: Indicada para canais 
curvilineos, por serem mais flexiveis que as limas 
tipo K. Lima Manual em aço inoxidável para 
instrumentação de canais radiculares.Sua secção 
tranversal triangular garante maior flexibilidade ao 
instrumento.  É fabricada por torção e possui alta 
eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 
 Sua conicidade (TAPER) é .02. Disponíveis nos 
tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. 
Embalagem com 6 unidades. 

10 Jg 39,12 391,20 

 
Lote 36 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fita banda matriz metálica 5x0,5x500mm: Indicada 
para reconstrução de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem 

182 Un 1,97 358,54 
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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. 
Medidas: 5x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
5x0,05x500mm  

02 

Fita banda matriz metálica 7x0,5x500mm: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. 
Medidas: 7x0,05x500mm. Embalagem com 1 rolo. 
7x0,05x500mm  

96 Un 1,99 191,04 

 
Lote 37 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
PP ou EP:  As luvas de procedimentos  estão 
classificadas para a proteção do profissional de 
saúde nos procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

600 Cx 17,47 10.482,00 

02 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam P:  
As luvas de procedimentos  estão classificadas para 
a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

5.775 Cx 17,43 100.658,25 
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saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

03 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
M:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

3.900 Cx 

 
 

17,42 
 
 
 

67.938,00 

04 

LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX C/100  Tam 
G:  As luvas de procedimentos  estão classificadas 
para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos. 
São indicadas para a proteção do profissional de 

saúde, em geral, durante procedimentos 
médicos e de enfermagem. Use luvas sempre 
que existir a possibilidade de contato com 
sangue, fluídos corporais, membranas mucosas, 
artigos sujos ou em procedimentos não 
invasivos. 

Para procedimentos não cirúrgicos. Composição: 
Látex natural, levemente talcada com pó absorvível 
(amido de milho). Anatômicas. Não estéreis. 
Ambidestras. 
Caixa dispensadora com 100 unidades cada (50 
pares). 

338 Cx 18,10 6.117,80 

 
Lote 44 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 
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01 

Curativo Alveolar: 

Ação cicatrizante, anestesica, anti-inflamatório e 
antimicrobiana. È 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. 

19 Frs 34,96 664,24 

02 

Cera 7: Indicado para moldagem de oclusão inicial 
ou primeira tomada de mordida. Embalagem com 18 
unidades.  

10 Cx 13,56 135,60 

 
Lote 45 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Pedra Pomes 100 g: 

A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor 
acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito 
utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, 
ouro coesivo, amálgama e resina acrílica Pó extra 
fino. 
Abrasivo. Embalagem com 100g.  

138 Frs 6,35 876,30 

 
Lote 46 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Pedra Pomes 100 g: 

A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor 
acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito 
utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário, 
ouro coesivo, amálgama e resina acrílica Pó extra 
fino. 
Abrasivo. Embalagem com 100g.  

46 Frs 6,35 292,10 

 
Lote 47 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Fixador 500 ml: Indicado para a fixação da imagem 
na película de filme. Conteúdo: Sulfito de sódio, 
dietileno  glycol, hidroquinona. Pronto uso. 
Embalagem com 500ml.  

150 Frs 17,02 2.553,00 

02 Formocresol: O Formocresol é indicado para terapia 372 Frs 6,85 2.548,20 
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pulpar de dentes decíduos e em alguns casos 
específicos de dentes permanentes. O Formocresol 
é constituído por uma mistura de cresóis e formol, 
sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as 
inertes e possibilitando a conservação do dente 
decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). 
Menos tóxico que o Tricresol Formalina. É um 
potente agente   antimicrobiano que possui ainda a 
capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal 
radicular. Embalagem com 10ml.  

03 

Fluor em Gel: Indicado para a prevenção de cáries. 
Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor 
fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado 
pigmentado. Além de segura, sua aplicação é muito 
prática devido à sua tixotropia. Seu grau de 
viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. 
Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor 
penetra nas áreas interproximais .Embalagem com 
200ml.   

354 Frs 5,95 2.106,30 

04 

Liquido de Dakin – Hipoclorito de Sódio 0,5%  
: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 Frs 5,38 96,84 

05 

Clorexidina a 2% Solução 100ml: A Clorexidina é 
um anti-séptico com atividade antibacteriana. 
Indicado para desinfecção de preparos cavitários, 
preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do 
profissional, do pessoal auxiliar, na antissepsia extra-
oral prévia em áreas que sofrerão intervenção 
cirúrgica, das  superfícies e instrumentos. Disponível 
em fraco com 100ml. Pode ser usado tanto para 
desinfecção de preparos cavitários como para anti-
sepsia das mãos do  profissional e equipamentos; 
Forte ação anti-bacteriana; Produto de baixa 
toxidade; 

180 Frs 13,58 2.444,40 

 
Lote 50 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Ionômero de Vidro: Cimento de ionômero de vidro 
autopolimerizável indicado para cimentação, 
apresentado na forma de pó e líquido, o cimento 
possui elevado poder de escoamento e capacidade 

59 Kit 35,50 2.094,50 
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de formar uma película muito fina na interface 
dente/peça. Compatível com todas as ligas metálicas 
e resinas acrílicas. Alta capacidade de adesão à 
estrutura dentária. Capacidade de liberação de 
fluoreto. Solubilidade baixa. Fluidez excelente. 
Radiopaco. Itens inclusos. Embalagem com 1 frasco 
de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 
10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

02 

Restaurador Intermediário: 

E uma composição reforçada á base de óxido de 
zinco e eugenol, indicada para restaurações 
provisórias de longa espera de 2 anos e forramento 
de cavidades propiciando um atendimento rápido e 
de emergencia no controle de cáries dentárias. O 
restaurador  intermediário demonstrou excelente 
durabilidade mesmo em restaurações de Classe II. 
Embalagem contendo: 
- 01 Frasco do pó com 38g; 
- 01 Frasco do liquido com 15mL.  

73 Kit 37,80 2.759,40 

 
Lote 53 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cunha de madeira:  

Cunhas interdentais produzidas em madeira adaptar 
matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes Possuem 
rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com 
a pinça. Geometria simétrica e ângulos agudos. 
Tingidas com pigmentos atóxicos, não mancham a 
restauração.  

Embalagem com 100 unidades 

150 Cx 19,66 2.949,00 

 
Lote 54 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Cunha de madeira:  

Cunhas interdentais produzidas em madeira adaptar 
matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes Possuem 
rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com 
a pinça. Geometria simétrica e ângulos agudos. 
Tingidas com pigmentos atóxicos, não mancham a 
restauração.  

Embalagem com 100 unidades 

50 Cx 19,66 983,00 
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Lote 57 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Tira de Lixa de aço: 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.  

578 Cx 5,63 3.254,14 

02 

Tira de Poliester com 50 unidades: Utilizadas em 
isolamento de restaurações interproximais com 
resina composta 100% poliéster e super flexível. 
Envelope com 50 unidades. 

578 Cx 2,91 1.681,98 

 
Lote 58 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Tira de Lixa de aço: 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.  

192 Cx 5,63 1.080,96 

02 

Tira de Poliester com 50 unidades: Utilizadas em 
isolamento de restaurações interproximais com 
resina composta 100% poliéster e super flexível. 
Envelope com 50 unidades. 

192 Cx 2,91 558,72 

 
Lote 61 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Posicionador Universal 
O Posicionador CONE é um produto utilizado para 
auxiliar na orientação da angulação do aparelho de 
Raios-X odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. Imagens  
fotográficas nítidas. Economia de tempo e filmes  
radiográficos. Esterelização química. 

Kit com 6 peças.  

51 Kit 36,48 1.860,48 

02 

Colgadura individual: 

Indicado para prender e (ou) pendurar filmes  
radiográficos. Individual. Validade indeterminada. 

203 Un 2,98 604,94 
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03 

Taça de Borracha: Utilizada para profilaxia dental. 
Possui excelente flexibilidade necessária para 
obtenção do melhor desempenho. Disponível na cor 
branca. Embalagem com 1 unidade.   

750 Un 1,18 885,00 

 
Lote 62 -  Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Posicionador Universal 
O Posicionador CONE é um produto utilizado para 
auxiliar na orientação da angulação do aparelho de 
Raios-X odontológico, resultando em imagens 
radiográficas padronizadas e nítidas. Imagens  
fotográficas nítidas. Economia de tempo e filmes  
radiográficos. Esterelização química. 

Kit com 6 peças.  

16 Kit 36,48 583,68 

02 

Colgadura individual: 

Indicado para prender e (ou) pendurar filmes  
radiográficos. Individual. Validade indeterminada. 

67 Un 2,98 199,66 

03 

Taça de Borracha: Utilizada para profilaxia dental. 
Possui excelente flexibilidade necessária para 
obtenção do melhor desempenho. Disponível na cor 
branca. Embalagem com 1 unidade.   

250 Un 1,18 295,00 

 
Lote 64 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Revelador 500ml: Indicado para revelação da 
imagem do exame na película de filme. Composição: 
Sulfito de sódio. Pronto uso. Validade: 1 ano 
Embalagem com 500ml.  

37 Frs 17,02 629,74 

02 

Pasta de Zinco Enólica: 

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 60g e 
1 pasta aceleradora 60g.  

03 Kit 45,96 137,88 
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03 

Aplicador Microsbrush com 100 unidades: 
Indicados para levar e aplicar soluções como: 
evidenciadores, adesivos, selantes, soluções 
hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 
dobra) e ponta com cerdas de nylon. Embalagem 
com 100 aplicadores  

60 Pct 15,03 901,80 

04 

Pasta Profilática 90 g: 

Indicado na limpeza profilática para remoção de 
manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos 
orais.  A Pasta Profilática  é suficientemente abrasiva 
para remover de modo eficiente todos os tipos de 
resíduos da superfície dentária sem provocar 
abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. 
Além de agir como agente de limpeza, confere ao 
tecido duro uma aparência estética e altamente 
polida. 
 A pasta profilática tem consistência adequada para 
ser colocada diretamente sobre os dentes, sem que  
escorra para a cavidade bucal. Nos sabores tutti-
Frutti ou Menta. Nova formulação Sem óleo. Possui 
flúor e sabor Tutti-Frutti (rosa) ou menta (verde). 
Embalagem com 90g. 

60 Un 10,50 630,00 

 
Lote 65 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Vaselina Sólida 90G: 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. Validade: 36 
meses. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. 
Não é indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.  

79 Un 9,02 712,58 

02 

Verniz  forrador de cavidade 15 ml: Verniz de 
secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e 
proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa 
dentária nas restaurações à amálgama e cimento, 
isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação 
dos líquidos bucais e evita a descoloração  É um 
verniz de características superiores que tem 
capacidade de recobrir os túbulos dentinários, 
impedindo a penetração das substâncias que 

75 Frs 11,06 829,50 
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compõem os materiais de restauração e cimentação, 
reduzindo a sensibilidade pós-operatória. 
A superfície tratada com  fica recoberta com uma fina 
película que isola e protege térmica e quimicamente 
a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas 
forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações 
a silicato. também é compátivel com as resinas 
compostas. 
Líquido claro ligeiramente amarelado com odor 
característico.  

03 

Óleo Lubrificante: 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 anti-oxidante e lubrificante. 
Embalagem com 200ml.  

180 Frs 27,34 4.921,20 

04 

Selante: Auxilia na prevenção da cárie em dentes 
posteriores, uma vez que forma uma barreira 
mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na 
superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável 
de fóssulas e fissuras. O produto é disposto em 
seringas e vem pronto para uso, simplificando a 
aplicação. O tempo de fotopolimerização é de 
apenas 20 segundos (considerando 
fotopolimerizador com ao menos  potência de 
400mW/cm²), o que permite maior controle  do 
procedimento inclusive em paciente pediátricos. A 
carga incorporada ao permite maior resistência ao 
desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que 
o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção 
da cárie.  
Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o 
que gera adequada capacidade de vedação dos 
sulcos e fissuras. Pronto para uso: a aplicação é feita 
diretamente da seringa, sem necessidade de 
manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiras.  

180 Kit 31,35 5.643,00 

05 

Eucaliptol: Utilizado para dissolver a gutta-percha, 
sendo pouco irritante e apresentando atividade 
antibacteriana.Líquido oleaginoso incolor ou amarelo 
claro com aroma característico de cânfora e um 
sabor pungente e refrescante de cânfor. 
Completamente insolúvel em água, facilmente 

08 Frs 10,88 87,04 
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solúvel em etanol a 70%.  

Miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos. Alto 
grau de pureza. Cerca de 5 minutos para a 
dissolução.  Embalagem com 10ml.  

 
Lote 66 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Vaselina Sólida 90G: 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. Validade: 36 
meses. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. 
Não é indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90g.  

26 Un 9,02 234,52 

02 

Verniz  forrador de cavidade 15 ml: Verniz de 
secagem rápida é utilizado para forro de cavidades e 
proteção das restaurações a silicato. Protege a polpa 
dentária nas restaurações à amálgama e cimento, 
isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação 
dos líquidos bucais e evita a descoloração  É um 
verniz de características superiores que tem 
capacidade de recobrir os túbulos dentinários, 
impedindo a penetração das substâncias que 
compõem os materiais de restauração e cimentação, 
reduzindo a sensibilidade pós-operatória. 
A superfície tratada com  fica recoberta com uma fina 
película que isola e protege térmica e quimicamente 
a polpa dentária. Seu uso é indispensável nas 
forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações 
a silicato. também é compátivel com as resinas 
compostas. 
Líquido claro ligeiramente amarelado com odor 
característico.  

25 Frs 11,06 276,50 

03 

Óleo Lubrificante: 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 anti-oxidante e lubrificante. 
Embalagem com 200ml.  

60 Frs 27,34 1.640,40 
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04 

Selante: Auxilia na prevenção da cárie em dentes 
posteriores, uma vez que forma uma barreira 
mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na 
superfície oclusal. Selante resinoso fotopolimerizável 
de fóssulas e fissuras. O produto é disposto em 
seringas e vem pronto para uso, simplificando a 
aplicação. O tempo de fotopolimerização é de 
apenas 20 segundos (considerando 
fotopolimerizador com ao menos  potência de 
400mW/cm²), o que permite maior controle  do 
procedimento inclusive em paciente pediátricos. A 
carga incorporada ao permite maior resistência ao 
desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que 
o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção 
da cárie.  
Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o 
que gera adequada capacidade de vedação dos 
sulcos e fissuras. Pronto para uso: a aplicação é feita 
diretamente da seringa, sem necessidade de 
manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiras.  

60 Kit 31,35 1.881,00 

05 

Eucaliptol: Utilizado para dissolver a gutta-percha, 
sendo pouco irritante e apresentando atividade 
antibacteriana.Líquido oleaginoso incolor ou amarelo 
claro com aroma característico de cânfora e um 
sabor pungente e refrescante de cânfor. 
Completamente insolúvel em água, facilmente 
solúvel em etanol a 70%.  

Miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos. Alto 
grau de pureza. Cerca de 5 minutos para a 
dissolução.  Embalagem com 10ml.  

02 Frs 10,88 21,76 

 
Lote 69 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Luva Estéril Tam 6.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

10.425 Par 1,02 10.633,50 

02 Luva Estéril Tam 7.0: Destinado para 18.000 Par 1,02 18.360,00 
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procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

03 

Luva Estéril Tam 7.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

13.800 Par 1,03 14.214,00 

04 

Luva Estéril Tam 8.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

8.400 Par 1,02 8.568,00 

 
Lote 70 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Luva Estéril Tam 6.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

3.475 Par 1,02 3.544,50 

02 

Luva Estéril Tam 7.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 

6.000 Par 1,02 6.120,00 
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método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

03 

Luva Estéril Tam 7.5: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

4.600 Par 1,03 4.738,00 

04 

Luva Estéril Tam 8.0: Destinado para 
procedimentos que exigem alta proteção por conta 
dos riscos de contaminação, como procedimentos 
cirúrgicos. As luvas cirúrgicas possuem controle de 
qualidade extra rigoroso; - Esterilizadas através do 
método de radiação gama, são embaladas 
individualmente em papel cirúrgico, oferecendo 
adequada barreira microbiana, mantendo-as 
estéreis.Embalagem com 02 unidades (1 par)  

2.800 Par 1,02 2.856,00 

 
Lote 71 -  Cota Principal – Aberto para todos os tipos de empresa 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Edta Trissódico Líquido: 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. 
É 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 30 µm em 5 
minutos. 
A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 
e 8,0 é 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 

08 Frs 9,09 72,72 
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canalículos dentinários. Facilitação da entrada de 
limas para instrumentação endodôntica em condutos  
atresiados. Frasco com 20ml.  

 
Lote 72 – Cota Reservada para ME, EPP, MEI 

Item DESCRIÇÃO Qtde Un Valor 
Un 

Valor 
Total 

01 

Edta Trissódico Líquido: 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. 
É 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 30 µm em 5 
minutos. 
A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 
e 8,0 é 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. Facilitação da entrada de 
limas para instrumentação endodôntica em condutos  
atresiados. Frasco com 20ml.  

02 Frs 9,09 18,18 

Assinatura: 15/01/2019 Vigência: 14/01/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 208/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – EPP. 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

1 

AGE – ÁCIDOS GRAXOS – FRASCOS DE 
APROXIMADAMENTE 200 ML 

Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo 
ainda Triglicerídeos de Cadeia Média – TCM, 
Vitaminas A e E e Lecitina de Soja que, em 
conjunto agem na hidratação preventiva, além 
de possuírem propriedades emolientes que 
protegem a pele e auxiliam no processo de 

750 FRS 3,29 2.467,50 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

 Segunda-feira, 14 de outubro de 2019             Ano III | Edição nº 460   Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

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.

87

cicatrização de feridas. Frasco de 
aproximadamente 200 ml. 

2 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1000 ml 

Acondicionado em frasco de 01 litro – Registro 
na Anvisa; Validade mínima de 24 meses. 
Contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

374 LT 3,92 1.466,08 

3 

ÁLCOOL 70% - 1000 ml 

Álcool etílico hidratado na concentração de 70º 
INPM – Frasco 01 litro. Validade mínima de 12 
meses. Contendo dados de identificação, 
número do dlote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

13.945 FRS 4,34 60.521,30 

7 

CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - 01 litro 

Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%; 
Frasco 01 litro; Validade mínima de 24 meses; 
Contendo dados da identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico; Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

297 LT 8,76 2.601,72 

15 

GLICERINA LÍQUIDA – 1 litro 

Glicerina líquida; frasco 01 litro. Validade mínima 
de 24 meses, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

203 LT 11,28 2.289,84 

20 

PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 

À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 

401 LT 17,69 7.093,69 
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complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamene. Frasco 01 litro. Validade 
mínima de 24 meses, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

24 

AGE – ÁCIDOS GRAXOS – FRASCOS DE 
APROXIMADAMENTE 200 ML 

Ácidos Graxos Essenciais (AGEs), contendo 
ainda Triglicerídeos de Cadeia Média – TCM, 
Vitaminas A e E e Lecitina de Soja que, em 
conjunto agem na hidratação preventiva, além 
de possuírem propriedades emolientes que 
protegem a pele e auxiliam no processo de 
cicatrização de feridas. Frasco de 
aproximadamente 200 ml. 

250 FRS 3,29 822,50 

25 

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1000 ml 

Acondicionado em frasco de 01 litro – Registro 
na Anvisa; Validade mínima de 24 meses. 
Contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais. 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente. 

124 LT 3,92 486,08 

26 

ÁLCOOL 70% - 1000 ml 

Álcool etílico hidratado na concentração de 70º 
INPM – Frasco 01 litro. Validade mínima de 12 
meses. Contendo dados de identificação, 
número do dlote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Registro na Anvisa. Apresentação 
do produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

4.648 FRS 4,34 20.172,32 

30 

CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% - 01 litro 

Solução de Digliconato de Clorexidina 0,5%; 
Frasco 01 litro; Validade mínima de 24 meses; 
Contendo dados da identificação, número do 

99 LT 8,76 867,24 
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lote, procedência e responsável técnico; Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

38 

GLICERINA LÍQUIDA – 1 litro 

Glicerina líquida; frasco 01 litro. Validade mínima 
de 24 meses, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

67 LT 11,28 755,76 

42 

PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO 

À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 01 litro. Validade 
mínima de 24 meses, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

70 LT 18,55 1.298,50 

43 

PVPI TÓPICO – FRASCO 1 LITRO 

À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamene. Frasco 01 litro. Validade 
mínima de 24 meses, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

133 LT 17,69 2.352,77 

46 

VASELINA LÍQUIDA LITRO – 1 LITRO 

Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade mínima 
de 24 meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 

420 LT 14,11 5.926,20 
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produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

Assinatura: 04/07/2019 Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 205/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

19 

PVPI DEGERMANTE – FRASCO 1 LITRO 

À base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um 
complexo estável e ativo que libera iodo 
progressivamente. Frasco 01 litro. Validade 
mínima de 24 meses, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

212 LT 16,35 3.466,20 

23 

VASELINA LÍQUIDA LITRO – 1 LITRO 

Vaselina líquida. Frasco 1 litro. Validade mínima 
de 24 meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente. 

1.260 LT 13,40 16.884,00 

Assinatura: 04/07/2019 Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 206/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA – 
ME. 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

4 

ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ml 

Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de Álcool Etílico; 
Frasco de aproximadamente 500 ml; Agentes 

945 FRS 6,24 5.896,80 
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Hidratantes; Emolientes; Indicado para 
Antissepsia das mãos; Acondicionado em frasco 
com válvula Pump e trava de segurança; 
contendo dados de identificação; número do 
lote, procedência e responsável técnico; 
Registro na Anvisa; Validade mínima do produto 
de 24 meses a contar da data de fabricação; 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

5 

ÁLCOOL GEL – FRASCO DE NO MÍNIMO 60 
ml 

Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de Álcool Etílico; 
Agentes Hidratantes; Emolientes; Indicado para 
Antissepsia das mãos; Acondicionado em frasco 
aproximadamente 60 ml; contendo dados de 
identificação; número do lote, procedência e 
responsável técnico; Registro na Anvisa; 
Validade mínima do produto de 24 meses a 
contar da data de fabricação; Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

1.260 ML 2,96 3.729,60 

9 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO 
HOSPITALAR – GALÃO DE 5 LITROS 

Desinfetante para superfícies fixas e artigos não 
críticos de hospitais. Produto com validade; 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência, responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

412 GAL 24,59 10.131,08 

11 

DETERGENTE NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 

Composto de tensoativos aniônicos; ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, 
clínicas e postos de saúde. Podendo ser 
aplicado em mobília, artigos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação segura 
pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, 

279 GAL 16,74 4.670,46 
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revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, 
azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil. Produto com 
validade, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

21 

SABONETE CREMOSO NEUTRO – GALÃO 5 
LITROS 

Galão 5 litros. Sabonete cremoso, neutro, suave 
(ph entre 7,0 a 8,0); para higiene das mãos. 
Validade minima de 24 meses, contendo dados 
de identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação vigente. 

1.260 GAL 22,57 28.438,20 

27 

ÁLCOOL GEL COM VÁLVULA – 500 ml 

Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de Álcool Etílico; 
Frasco de aproximadamente 500 ml; Agentes 
Hidratantes; Emolientes; Indicado para 
Antissepsia das mãos; Acondicionado em frasco 
com válvula Pump e trava de segurança; 
contendo dados de identificação; número do 
lote, procedência e responsável técnico; 
Registro na Anvisa; Validade mínima do produto 
de 24 meses a contar da data de fabricação; 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

315 FRS 6,24 1.965,60 

28 

ÁLCOOL GEL – FRASCO DE NO MÍNIMO 60 
ml 

Álcool em Gel, para as mãos, sem perfume, sem 
corante, composto de 70% de Álcool Etílico; 
Agentes Hidratantes; Emolientes; Indicado para 
Antissepsia das mãos; Acondicionado em frasco 
aproximadamente 60 ml; contendo dados de 
identificação; número do lote, procedência e 
responsável técnico; Registro na Anvisa; 
Validade mínima do produto de 24 meses a 
contar da data de fabricação; Garantia contra 

420 ML 2,96 1.243,20 
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defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

32 

DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO 
HOSPITALAR – GALÃO DE 5 LITROS 

Desinfetante para superfícies fixas e artigos não 
críticos de hospitais. Produto com validade; 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência, responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

137 GAL 24,59 3.368,83 

44 

SABONETE CREMOSO NEUTRO – GALÃO 5 
LITROS 

Galão 5 litros. Sabonete cremoso, neutro, suave 
(ph entre 7,0 a 8,0); para higiene das mãos. 
Validade minima de 24 meses, contendo dados 
de identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação vigente. 

420 GAL 22,57 9.479,40 

Assinatura: 04/07/2019 Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 207/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: JOSÉ HUMBERTO BOTERO - ME 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

10 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – GALÃO DE 5 
LITROS 

Detergente enzimático – Validade mínima de 24 
meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

297 GAL 116.49 34.597,53 

16 
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 
LITROS 2.454 GAL 10,59 25.987,86 
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À base de hipoclorito de sódio, 1% de cloro ativo 
estabilizado (10000 ppm); forma farmacêutica 
solução. Galão 05 litros; Validade minima de 12 
meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

22 

SHAMPOO NEUTRO – GALÃO DE 5 LITROS 

Shampoo; tipo neutro; composto de 
cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, água 
deionizada; uso adulto; para cabelos normais; 
sem álcool; com PH balanceado. Validade 
mínima de 1 ano a contar da data de entrega. 
Produto com validade, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente. 

09 GAL 33,01 297,09 

33 

DETERGENTE ENZIMÁTICO – GALÃO DE 5 
LITROS 

Detergente enzimático – Validade mínima de 24 
meses; contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

99 GAL 116,49 11.532,51 

45 

SHAMPOO NEUTRO – GALÃO DE 5 LITROS 

Shampoo; tipo neutro; composto de 
cocoamidopropil betaína, glicerina, edta, água 
deionizada; uso adulto; para cabelos normais; 
sem álcool; com PH balanceado. Validade 
mínima de 1 ano a contar da data de entrega. 
Produto com validade, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais. Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 

03 GAL 33,01 99,03 
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vigente. 

Assinatura: 04/07/2019 Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 146/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 209/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de soluções específicas para todas as 
Unidades de Saúde. 
DETENTORA: SALVI, LOPES & CIA LTDA - ME 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

6 

CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE – 1 LITRO 

Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos; Frasco 01 litro; Validade mínima de 
24 meses; Contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

297 LT 15,99 4.749,03 

13 

GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO DE 5 
LITROS 

Gel condutor especialmente recomendado para 
uso como meio de contato para transmissão 
ultrassônica, em aparelhos de ultrassonografia, 
ecógrafos e dopplers. Galão de 05 litros. 
Produto com validade, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

14 GAL 28,72 402,08 

14 

GEL CONDUTOR PARA ECG 10 – FRASCO 
DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS 

Gel especialmente desenvolvido para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos 
elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo 
nos exames de eletrocardiograma, 
desfibriladores e bisturis elétricos. Produto com 
validade. Frasco de aproximadamente 100 
gramas, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 

898 FRS 2,21 1.984,58 
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obedecer a legislação atual vigente.  

17 

LIQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% - USO ODONTOLÓGICO – 1000 
ml 

Indicado como antisséptico local, para curativo 
de feridas e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. Validade 
mínima de 02 anos, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. 

27 FRS 8,90 240,30 

18 

PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA – 
POTE DE APROXIMADAMENTE 1 KG 

Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, 
emulsão cremosa hidrofílica, excelente 
estabilidade e desempenho, baixa perda de 
umidade. Não tóxica. Apresentação: Pote de 
aproximadamente 1 kg . Remoção: remove-se 
com água somente. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

09 POT 54,65 491,85 

29 

CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE – 1 LITRO 

Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com 
tensoativos; Frasco 01 litro; Validade mínima de 
24 meses; Contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência e responsável 
técnico; Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

99 LT 15,99 1.583,01 

34 

DETERGENTE NEUTRO – GALÃO DE 5 
LITROS 

Composto de tensoativos aniônicos; ideal para a 
limpeza de hospitais e casas de saúde, 
ambulatórios, consultórios odontológicos, 
clínicas e postos de saúde. Podendo ser 
aplicado em mobília, artigos, paredes e 

93 GAL 21,93 2.039,49 
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instrumentação em geral. Sua aplicação segura 
pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, 
revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, 
azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil. Produto com 
validade, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

36 

GEL CONDUTOR INCOLOR – GALÃO DE 5 
LITROS 

Gel condutor especialmente recomendado para 
uso como meio de contato para transmissão 
ultrassônica, em aparelhos de ultrassonografia, 
ecógrafos e dopplers. Galão de 05 litros. 
Produto com validade, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. Garantia contra defeitos 
de fabricação ou materiais; Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente.  

04 GAL 28,72 114,88 

37 

GEL CONDUTOR PARA ECG 10 – FRASCO 
DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS 

Gel especialmente desenvolvido para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos 
elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo 
nos exames de eletrocardiograma, 
desfibriladores e bisturis elétricos. Produto com 
validade. Frasco de aproximadamente 100 
gramas, contendo dados de identificação, 
número do lote, procedência, responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

299 FRS 2,21 660,79 

39 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 
LITROS 

À base de hipoclorito de sódio, 1% de cloro ativo 
estabilizado (10000 ppm); forma farmacêutica 
solução. Galão 05 litros; Validade minima de 12 
meses; contendo dados de identificação, 

818 GAL 10,61 8.678,98 
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número do lote, procedência e responsável 
técnico. Frasco que garanta a integridade do 
produto. Garantia contra defeitos de fabricação 
ou materiais; Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

40 

LIQUIDO DE DAKLIN – HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 0,5% - USO ODONTOLÓGICO – 1000 
ml 

Indicado como antisséptico local, para curativo 
de feridas e úlceras; utilizado em odontologia na 
irrigação de canais desvitalizados. Validade 
mínima de 02 anos, contendo dados de 
identificação, número do lote, procedência e 
responsável técnico. Frasco que garanta a 
integridade do produto. 

09 FRS 8,90 80,10 

41 

PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA – 
POTE DE APROXIMADAMENTE 1 KG 

Creme adesivo e condutivo para exames de 
eletroencefalografia. Sedosa, branca, soft, 
emulsão cremosa hidrofílica, excelente 
estabilidade e desempenho, baixa perda de 
umidade. Não tóxica. Apresentação: Pote de 
aproximadamente 1 kg . Remoção: remove-se 
com água somente. Produto com validade, 
contendo dados de identificação, número do 
lote, procedência e responsável técnico. Frasco 
que garanta a integridade do produto. Garantia 
contra defeitos de fabricação ou materiais; 
Apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente.  

03 POT 54,65 163,95 

Assinatura: 04/07/2019 Vigência: 03/07/2020 
 
PROCESSO Nº 155/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 204/19 
OBJETO:  Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de confecção e fornecimento de diversos tipos de carimbos, para atender a Secretaria de 
Saúde. 
DETENTORA: RODRIGO BIDA DE OLIVEIRA BORGES – ME. 
 
Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor Un Valor total  

01 Carimbo Automático nº 302 
Aproximadamente: 14x38mm) 200 Un 28,33 5.666,00 

02 Carimbo Automático nº 303 
Aproximadamente: 47x18mm) 200 Un 33,67 6.734,00 

Assinatura: 03/07/2019 Vigência: 02/07/2020 
 
PROCESSO Nº 157/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 211/19 
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OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de troféus e medalhas. 
DETENTORA: AIRTON JOSÉ ZANCHIN – ME. 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 

Troféu 1º Lugar: com altura de 37 cm, base 
quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na 
cor preta. Cone com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourada, taça em polímero 
metalizado na cor dourada com 12,5 cm de 
largura a partir das alças. Tampa em polímero 
metalizado na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Este troféu pode ser feito com o 
cone, a taça e a tampa em polímero metalizado 
na cor prata (PR), personalização alusiva ao 
evento, adesivo colado na frente da peça com 
impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser informado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

60 Un 75,00 4.500,00 

02 

Troféu 2º Lugar: com altura de 33 cm, base 
quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na 
cor preta. Cone com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourada, taça em polímero 
metalizado na cor dourada com 12,5 cm de 
largura a partir das alças. Tampa em polímero 
metalizado na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Este troféu pode ser feito com o 
cone, a taça e a tampa em polímero metalizado 
na cor prata (PR), personalização alusiva ao 
evento, adesivo colado na frente da peça com 
impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser informado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

60 Un 68,00 4.080,00 

03 

Troféu 3º Lugar: com altura de 30 cm, base 
quadrada com 7,5 cm de largura em polímero na 
cor preta. Cone com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourada, taça em polímero 
metalizado na cor dourada com 12,5 cm de 
largura a partir das alças. Tampa em polímero 
metalizado na cor dourada. Estatueta 
intercambiável. Este troféu pode ser feito com o 
cone, a taça e a tampa em polímero metalizado 
na cor prata (PR), personalização alusiva ao 
evento, adesivo colado na frente da peça com 
impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser informado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

60 Un 73,00 4.380,00 

04 

Medalha: no tamanho de 7 cm 
Com fita alusiva de 20 mm de largura por 80 cm 
de comprimento de uma única cor, banhada nas 
cores ouro, prata e bronze, material de latão 
estampado e frio, personalização alusiva ao 
evento, adesivo colado na frente da medalha 
com impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina, de acordo com o evento a ser informado 

1.000 Un 7,40 7.400,00 
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pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

05 

Medalha: no tamanho de 5 cm 
Com fita lisa de 20 mm de largura por 80 cm de 
comprimento de uma única cor, banhada nas 
cores ouro, prata e bronze, material de latão 
estampado e frio, personalização alusiva ao 
evento, adesivo colado na frente da medalha 
com impressão digital e recorte eletrônico sem 
resina de acordo com o evento a ser informado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

1.500 Un 5,20 7.800,00 

Assinatura: 05/07/2019 Vigência: 04/07/2020 
 
PROCESSO Nº 167/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 214/19 
OBJETO:  Registro de Preços para futura aquisição de fralda geriátrica Biofral para atender 
paciente de Mandado Judicial. 
DETENTORA: RVC DO BRASIL EIRELI – ME. 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA DA 
MARCA BIOFRAL – TAMANHO P – PACOTE 
COM 30 UNIDADES 

100 PCT 45,48 4.548,00 

Assinatura: 12/07/2019 Vigência: 11/07/2020 
 
PROCESSO Nº 175/19 -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/19 -  ATA DE REGISTRO Nº 227/19 
OBJETO:  Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a pacientes 
atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II. 
DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 
 

Item DESCRIÇÃO Qtd Un Valor 
Un Valor Total 

01 AMANTADINA 100 MG 1.000 COM 0,93 930,00 

02 CLOBAZAM 20 MG 2.700 COM 1,22 3.294,00 

03 DISSULFIRAM 250 MG 45.000 COM 0,45 20.250,00 

04 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL 50 FRS 13,90 695,00 

06 PERICIAZINA 10 MG 600 COM 0,50 300,00 

07 PERICIAZINA 40 MG/ML SOL. OR 60 FRS 20,66 1.239,60 

09 SULPIRIDA 50 MG 12.600 COM 0,70 8.820,00 

12 
TIAMINA 100 MG/PIRODOXINA 100 
MG/CIANOCOBALAMINA 5000 MCG SOL. INJ. 200 AMP 4,97 994,00 

13 TRAZODONA, CLORIDRATO 50 MG 3.300 COM 1,48 4.884,00 

Assinatura: 25/07/2019 Vigência: 24/07/2020 
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