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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Leis

Lei n° 2.598, de 21 de fevereiro 2022.
(Dispõe sobre a instalação de placas 
informativas sobre os locais de 
grande incidência de alagamentos 
no município da Estância Turística de 
Avaré).

Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná (Projeto de Lei 
nº 13 /2022)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância 
Turística de Avaré/SP decretou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte lei:

Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística 
de Avaré autorizada a instalar placas informativas no 
município da Estância Turística de Avaré em todos os 
locais de grande incidência de alagamentos.

Parágrafo único. Entre outras, as placas poderão 
dispor das seguintes mensagens:

a) “Atenção. Área sujeita a alagamento”

b) “Sob chuva forte, evite circular nesta via”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de 
fevereiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Lei n° 2.599, de 21 de fevereiro 2022.
(Dispõe sobre a criação e inclusão 
de notificação meteorológica no site 
da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré.).

Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná (Projeto de Lei 
nº 14/2022)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância 
Turística de Avaré/SP decretou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte lei:

Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Avaré autorizada a incluir no site da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Avaré uma notificação 
meteorológica em que conste alertas de situações de 
risco gerados pelo alto índice de chuvas.

Parágrafo Único. A notificação poderá ser de acordo 
com os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, que é responsável por fornecer 
ao grande público informações meteorológicas à medida 
que monitora, analisa e prevê o tempo e o clima do país.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo, quando obtiver as 
devidas informações de órgãos oficiais de meteorologia, 
autorizado a prestar informações sobre a aproximação 
de chuvas fortes, consideradas como tempestades ou 
outras intempéries da natureza, pelo sistema SMS (Short 
Message Service) a toda população do Município de 
Avaré para permanência em locais seguros, bem como, 
evacuação imediata das áreas de riscos e análise para 
a necessidade de suspensão do tráfego de veículos 
nas áreas consideradas propensas ao alagamento e 
suspensão do expediente dos colaboradores antes do 
término do expediente.

§1º Poderá o Município de Avaré celebrar convênios 
ou parcerias público privadas com as empresas de 
telefonia móvel a fim de não onerar o Orçamento Público 
Municipal.

§ 2º As devidas informações poderão ser repassadas 
para a população com antecedência mínima de 24 horas 
e máxima de 02 horas através de sistema SMS, direta 
ou indiretamente, através das concessionárias de rádio, 
televisão, ou outras mídias que se acharem necessárias, 
mediante departamento apropriado do Poder Executivo 
designado exclusivamente para estas situações.

Art. 3º. O Executivo regulamentará a presente lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de 
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fevereiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Lei n° 2.600, de 21 de fevereiro 2022.
(Dispõe sobre parceria entre a 
Prefeitura, a Defesa Civil e o Corpo 
de Bombeiros para mapeamento dos 
principais pontos de alagamento do 
Município da Estância Turística de 
Avaré.)

Autoria: Ver. Flávio Eduardo Zandoná (Projeto de Lei 
nº 15/2022)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância 
Turística de Avaré/SP decretou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte lei:

Art. 1º. Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística 
de Avaré autorizada a celebrar parceria com a Defesa 
Civil e o Corpo de Bombeiros para que seja realizado 
mapeamento dos principais pontos de alagamento do 
município.

Parágrafo Único. O mapeamento de que se trata o 
caput deverá ser disponibilizado no site da Prefeitura e 
da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré para 
conhecimento de toda a população.

Art. 2º. O Executivo regulamentará a presente lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de 
fevereiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Decretos

Decreto n° 6.685, de 21 de fevereiro de 2022.
(Dispõe sobre a utilização de campos 
municipais de várzea.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Será vedada a cobrança de qualquer tipo de 
taxa para utilização dos campos municipais de várzea por 
particulares.

Art. 2º - As solicitações de autorização para realização 
de eventos a serem realizados nos campos de municipais 
de várzea deverão ser previamente protocoladas junto à 
Secretaria Municipal de Esportes.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de 
fevereiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

PREFEITO

Portarias

Portaria nº 10.991, de 21 de fevereiro de 2022.
(Dispõe sobre enquadramento e ou 
reenquadramento dos Profissionais 
da Educação Básica).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito 
da Estância Turística de Avaré, usando de suas atribuições 
legais e,

Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 
Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada 
em 07 de maio de 2016, no Semanário Oficial nº 770 de 
07/05/2016;

Considerando, a análise dos documentos 
comprobatórios exigidos para o enquadramento e ou 
reenquadramento;

Considerando, a pertinência dos títulos ou diplomas 
vinculados às atribuições do cargo e ao campo de atuação;

Considerando, o relatório final emitido pela Comissão 
de Gestão de Carreiras e Remuneração da Educação 
Básica,

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar a implantação da alteração do Nível, 
mantendo-se o Grau no valor dos Vencimentos dos 
Profissionais da Educação Básica abaixo discriminados a 
partir do dia 01 de março de 2022.
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MAT NOME CARGO TÍTULO GRAU
Nível para 

enquadramento

7068
ADRIANA REGINA 

ANTUNES
PEB II

PÓS 

GRADUAÇÃO
B II

9985
DANIELLE APARECIDA DE 

OLIVEIRA
PEB I

PÓS 

GRADUAÇÃO
A III

8530
DENISE DE FATIMA 

DOMINGUES DUARTE
PEB I

PÓS 

GRADUAÇÃO
B III

9981

FABIANA APARECIDA 

MOREIRA GREGORIO 

ROSA

PEB I
PÓS 

GRADUAÇÃO
A III

7656
MARCIA OSANA FONSECA 

DE SOUZA
PEB I

PÓS 

GRADUAÇÃO
A III

5928 MARISA DIAS DE MELLO PEB I
PÓS 

GRADUAÇÃO
B III

10110
RENATA DE FATIMA 

SANTANA CRUZ
PEB I MESTRADO A IV

0846 SONIA GARCIA ADI PEDAGOGIA A II

8568
SUELI CONCEIÇÃO  DE 

SOUZA PAPAY

PROF. 

ADJ.

PÓS 

GRADUAÇÃO
A III

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de 
fevereiro de 2022.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e adita-mento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alte-ração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de peças para roçadeiras e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender as 
neces-sidades da Secretaria Municipal de Transportes e 
Serviços.

Fornecedor: Gama Comércio de Máquinas, Ferragens 
e Ferramentas Ltda Epp

Empenho(s): 24858, 24856, 24857/2021

Valor: R$ 15.860,70

Avaré, 21 de fevereiro de 2022

CÉSAR AUGUSTO LUCIANO FRANCO MORELLI

Secretário Municipal de Transportes e Serviços

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e adita-mento 01/97 do Tribunal de 
Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alte-
ração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de contratação de empresa para prestação de serviços 
funerários, tal quebra de ordem cronológica se faz 
neces-sária para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Fornecedor: Funerais N.Sra. Aparecida Ltda

Empenho(s): 380/2022

Valor: R$ 20.715,00

Avaré, 21 de fevereiro de 2022

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência 
Social

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e adita-mento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alte-ração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de manutenção técnica preventiva 
e corretiva em refrigerador de vacina, tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: Refrigeração Humberto e Martins Ltda 
Me

Empenho(s): 11106/2021

Valor: R$ 2.830,00

Avaré, 21 de fevereiro de 2022

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde
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Ineditoriais

Edital de Convocação de Reunião Ordinária do 
CMPD

O Conselho Municipal do Plano Diretor convoca todos 
os Conselheiros Municipais do Plano Diretor, gestão 
2022/2024, nomeados através do Decreto n° 6.625 de 23 
de dezembro de 2021 para

REUNIÃO ORDINÁRIA:
Data: 22.02.2022 – Terça-Feira

Horário: 9 h

Local: Centro Cultural Esther Pires Novaes
PAUTA n° 02/2022:

Votação do Regime Interno;

Eleição do Vice-Presidente e Secretário

Avaré, 21 de fevereiro de 2022.

RONALDO SOUZA VILAS BOAS
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Licitações e Contratos Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 022/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 015/21 – ATA DE REGISTRO: 004/21 
OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento futura de máscaras cirúrgicas, de 
acordo com a resolução de diretoria colegiada RDC nº 356,de 23 de março de 2020 – 
Ministério da Saúde, para as Unidades da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social para combate ao COVID-19 
DETENTORA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
 
Item Qtd. Descrição Valor Unit. Valor Global 

01 1.000 
cxs 

Máscara de proteção descartável, confeccionado 
em TNT, não estéril, com retenção bacteriológica, 
indicada para proteção contra respingos de saliva e 
contaminação bacteriana, para uso em ambiente 
com risco de contaminação. 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 com fixação auricular, 
caixa com 50 unidades. 

R$ 16,29 R$ 16.290,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/02/2.021 
 
PROCESSO: 286/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 161/21 – ATA DE REGISTRO: 289/21 
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de material de higienização corporal 
para o Pronto Socorro, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: PHARMATIKA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE 
COSMÉTICO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 LUVA DUPLA FACE DESCARTÁVEL PARA 

HIGIENIZAÇÃO CORPORAL – UNIDADE 
Luva para Banho; Confeccionada Em Fibra 
Macia, livre Látex, dupla Face, descartável, 
impregnada Com Loção/gel/sabão 
Desidratado e Dermatológico; Gramatura 
Mínima 55mg, cada Unidade Ou 130grs o 
Pacote.; Formato Retangular, tamanho 
Aprox.20x15, Espessura Média De1cm; 
Utilizada para Banho Em Leito Hospitalar, 
livre de Álcool, atóxico, sabão 
Hipoalergênico e Princípio Hidratante; 
Embalado Em Pacotes Com Até 
24unid.,contendo Procedência, data de 
validade e Lote.; a Apresentação do Produto 
Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente 

7.500 Un. R$ 2,73 R$ 20.475,00 
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Em Português. prazo Validade, 90% Prazo 
Total Da Val. do Produto Na Entrega; 

02 ESPONJA PARA HIGIENIZAÇÃO 
CORPORAL – UNIDADE 
Esponja para Assepsia de Pele; Esponja 
Sabonosa, descartável P/banho Em Leito, 
visando eliminar o Uso de Bacias, sabão e 
Água, livre Látex e Macia; Impregnada Com 
Gel Dermatologicamente Neutro, 
desidratado, atóxica, livre de Álcool, para 
todos Tipos de Pele; para Uso Hospitalar, 
para banho Em Leito e Em Pacientes Em 
Dificuldade de Locomoção e Demais 
Pacientes.; Embalado Em de No Mínimo 15 
e No Máximo 60 Unidades. cada Unid. com 
Tamanho Aproximado 10x18cm, espessura 
de 1 cm; a Apresentação do Produto Devera 
Obedecer a Embalagem Contendo Na Parte 
Externa e Em Português: identificação, 
procedência, data Fabric, validade. 

7.500 Un. R$ 2,18 R$ 16.350,00 

03 TOALHA DE SECAGEM CORPORAL – 
UNIDADE 
Toalha de secagem, feita em celulosa 100%, 
descartável para uso corporal, suave, macia, 
resistente e de alto poder de absorção. A 
gramatura das toalhas de secagem não 
poderá ser inferior a 40 gr. O tamanho da 
toalha deverá ser de no mínimo de 25x40 
cm. Embalagem: as toalhas de secagem 
deverão vir em embalagens de no mínimo 
50 unidades, contendo na sua parte externa 
as seguintes informações impressas em 
língua portuguesa: identificação, 
procedência, data de validade. 

22.500 Un. R$ 2,08 R$ 46.800,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
04 LUVA DUPLA FACE DESCARTÁVEL PARA 

HIGIENIZAÇÃO CORPORAL – UNIDADE 
Luva para Banho; Confeccionada Em Fibra 
Macia, livre Látex, dupla Face, descartável, 
impregnada Com Loção/gel/sabão 

2.500 Un. R$ 2,73 R$ 6.825,00 
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Desidratado e Dermatológico; Gramatura 
Mínima 55mg, cada Unidade Ou 130grs o 
Pacote.; Formato Retangular, tamanho 
Aprox.20x15, Espessura Média De1cm; 
Utilizada para Banho Em Leito Hospitalar, 
livre de Álcool, atóxico, sabão 
Hipoalergênico e Princípio Hidratante; 
Embalado Em Pacotes Com Até 
24unid.,contendo Procedência, data de 
validade e Lote.; a Apresentação do Produto 
Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente 
Em Português. prazo Validade, 90% Prazo 
Total Da Val. do Produto Na Entrega; 

05 ESPONJA PARA HIGIENIZAÇÃO 
CORPORAL – UNIDADE 
Esponja para Assepsia de Pele; Esponja 
Sabonosa, descartável P/banho Em Leito, 
visando eliminar o Uso de Bacias, sabão e 
Água, livre Látex e Macia; Impregnada Com 
Gel Dermatologicamente Neutro, 
desidratado, atóxica, livre de Álcool, para 
todos Tipos de Pele; para Uso Hospitalar, 
para banho Em Leito e Em Pacientes Em 
Dificuldade de Locomoção e Demais 
Pacientes.; Embalado Em de No Mínimo 15 
e No Máximo 60 Unidades. cada Unid. com 
Tamanho Aproximado 10x18cm, espessura 
de 1 cm; a Apresentação do Produto Devera 
Obedecer a Embalagem Contendo Na Parte 
Externa e Em Português: identificação, 
procedência, data Fabric, validade. 

2.500 Un. R$ 2,18 R$ 5.450,00 

06 TOALHA DE SECAGEM CORPORAL – 
UNIDADE 
Toalha de secagem, feita em celulosa 100%, 
descartável para uso corporal, suave, macia, 
resistente e de alto poder de absorção. A 
gramatura das toalhas de secagem não 
poderá ser inferior a 40 gr. O tamanho da 
toalha deverá ser de no mínimo de 25x40 
cm. Embalagem: as toalhas de secagem 
deverão vir em embalagens de no mínimo 
50 unidades, contendo na sua parte externa 
as seguintes informações impressas em 

7.500 Un. R$ 2,08 R$ 15.600,00 
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língua portuguesa: identificação, 
procedência, data de validade. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 20/08/2.021 
 
 
PROCESSO: 295/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 164/21 – ATA DE REGISTRO: 294/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de frasco e equipo para dieta enteral, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 

300 ML 
Frasco para dieta; em polietileno; 
descartável; semi rígido; para 
acondicionar e administrar nutrição 
enteral; com dupla graduação em relevo 
na mesma face e escala volumétrica de 
10 em 10 ml; capacidade de 300 ml; bocal 
com espaço p/ envase manual; alca de 
sustentação com trava, dobrável e bom 
encaixe; atoxico, apirogênico; 
transparente; tampa com rosca e lacre, 
que permita adaptar e vedar equipos; 
embalagem plástica individual lacrada que 
garanta a higiene integridade do produto; 
com laudo microbiológico. Embalagem 
deverá conter n.º do Lote, data de 
fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

82.500 Un. R$ 0,77 R$ 63.525,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 24/08/2.021 
 
PROCESSO: 295/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 164/21 – ATA DE REGISTRO: 295/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de frasco e equipo para dieta enteral, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
02 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL 30.000 Un. R$ 1,08 R$ 32.400,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
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04 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL 10.000 Un. R$ 1,08 R$ 10.800,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 24/08/2.021 
 
PROCESSO: 295/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 164/21 – ATA DE REGISTRO: 296/21 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de frasco e equipo para dieta enteral, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde 
DETENTORA: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA – EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
03 FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 

300 ML 
Frasco para dieta; em polietileno; 
descartável; semi rígido; para 
acondicionar e administrar nutrição 
enteral; com dupla graduação em relevo 
na mesma face e escala volumétrica de 
10 em 10 ml; capacidade de 300 ml; 
bocal com espaço p/ envase manual; 
alca de sustentação com trava, dobrável 
e bom encaixe; atoxico, apirogênico; 
transparente; tampa com rosca e lacre, 
que permita adaptar e vedar equipos; 
embalagem plástica individual lacrada 
que garanta a higiene integridade do 
produto; com laudo microbiológico. 
Embalagem deverá conter n.º do Lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. 

27.500 Un. R$ 0,87 R$ 23.925,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 24/08/2.021 
 
PROCESSO: 383/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 224/21 – ATA DE REGISTRO: 394/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras de escritório, ventilador, 
projetor, caixa amplificadora e suporte de TV necessários para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos 
DETENTORA: GARROTE & DA SILVA LTDA EPP 
 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
01 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS; 

concha dupla; revestidos em tecido 
100% poliéster; na cor preta; espaldar 
médio; com encosto medindo no mínimo 
400 x 350 x 40 mm (l x a x e); e assento 
medindo no mínimo 460 x 460 x 52 mm 
(l x p x e); com braços reguláveis; 

30 Un. R$ 389,90 R$ 11.697,00 
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regulagem a gás de altura do assento; 
tubo central em aço; proteção em capa 
telescópica em polipropileno injetado; 
base formada por 5 patas e rodízios 
duplos de nylon; base em aço; com 
acabamento em pintura eletrostática 
epóxi po; na cor preta; com prazo de 
garantia de no mínimo 12 meses. 

02 CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO EM 
TELA; com braços; concha dupla, 
encosto em tela de polipropileno, 
assento em madeira compensada 
multilaminada; com espessura mínima 
de 12mm; revestidos em 100% pvc com 
acabamento em pu; na cor preta; 
estofamento em espuma injetada de 
poliuretano com espessura mínima de 
50mm; apresentando densidade de 45 a 
55 kg/m3; espaldar alto; com encosto 
medindo no mínimo (470x560)mm; e 
assento medindo no mínimo 
(500x450)mm; regulagem a gás de 
altura do assento; base formada por 05 
patas com rodízios; acabamento em 
pintura eletrostática com tinta pó; na cor 
preta; com prazo de garantia de no 
mínimo 12 meses. 

15 Un. R$ 600,00 R$ 9.000,00 

06 VENTILADOR: de coluna; oscilante e 
basculaste; diâmetro mínimo 50 cm; 
hélice com mínimo 5 pás; com grade 
metálica acabamento em epóxi; na cor 
preta; potência mínima 135w; altura 
regulável; peso mínimo 4.8kg; 127v; com 
prazo mínimo de garantia de 12 meses. 

35 Un. R$ 222,50 R$ 7.787,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 22/11/2.021 
 
PROCESSO: 383/21 – PREGÃO ELETRÔNICO: 224/21 – ATA DE REGISTRO: 395/21 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras de escritório, ventilador, 
projetor, caixa amplificadora e suporte de TV necessários para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos 
DETENTORA: FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP 
 
Item Descrição Qtde Un. Valor Unitário Valor Total 
03 CAIXA AMPLIFICADORA: conexões 

bluetooth, usb, cartão de memória, 
auxiliar e rádio fm; entrada de 
microfone, alimentação bivolt 90 – 240v. 

04 Un. R$ 710,00 R$ 2.840,00 

04 PROJETOR MULTIMÍDIA: bivolt; 05 Un. R$ 3.360,00 R$ 16.800,00 
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conexões hdmi (video áudio, hdcp), 
hnalog rgb / component video (d-sub), 
composite video (rca), 1 pc áudio 
(stereo mini jack) e vga; resolução alta. 

05 SUPORTE DE TV: suporte articulado 
com movimento vertical e horizontal: 
articulação: horizontal: 90º; vertical: 15°; 
compatibilidade: suporte compatível lcd, 
plasma e led até 50"; peso sustentado: 
40 kg; distância da parede: mínima de 
5,6 cm e máxima de 61 cm; incluso: 
parafusos de fixação; organizador de 
cabos; manual e gabarito de instalação; 
material: alumínio e aço-carbono. 

12 Un. R$ 128,00 R$ 1.536,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 22/11/2.021 
 
PROCESSO: 112/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 056/2021 – ATA DE REGISTRO: 
117/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual eventual fornecimento futuro de medicamentos 
para atendimento de pacientes atendidos pela Rede Básica Municipal e Ambulatório 
DST/AIDS – com o maior percentual de desconto sobre a Tabela de preços divulgada no 
site do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva – CMED, Lista de Preços de 
Medicamentos – PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG), ICMS 18%, 
conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 
LOTE GLOBAL: MEDICAMENTOS GENÉRICOS -SIMILARES - E DE REFERÊNCIA 
Percentual de Desconto: 16%. 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/04/2021 
 
PROCESSO: 113/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 057/2021 – ATA DE REGISTRO: 
118/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual eventual fornecimento futuro de medicamentos 
para atendimento de pacientes atendidos pela Farmácia Administrativa CASE e Mandado 
Judicial – com o maior percentual de desconto sobre a Tabela de preços divulgada no site 
do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva – CMED, Lista de Preços de Medicamentos – 
PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG), ICMS 18%, conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 
LOTE GLOBAL: MEDICAMENTOS GENÉRICOS -SIMILARES - E DE REFERÊNCIA 
Percentual de Desconto: 1,50%. 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/04/2021 
 
PROCESSO: 134/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2021 – ATA DE REGISTRO: 
119/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de bolsas de 
colostomia/ileostomia, placa protetora e sem álcool para atender paciente menor P.C.S.V. 
15 anos, com parecer favorável do CASE, conforme edital. 
COLOPLAST DO BRASIL LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite Qtd. Unid Descrição Valor Valor 
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m . Unitário Global 
01 150 Cxs. ADESIVO FLEXÍVEL PLACA 20 X 20 CM – 

BRAVA PLACA PROTETORA 20X20CM - 
Cod 3220 Adesivo flexível, elástico e macio, 
para proteção da pele periestoma e absorção 
de umidade. Composto de estireno-isopreno-
estireno (SIS), resina de hidrocarboneto 
hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), 
dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica 
(CMC) e antioxidantes. Revestido por filme 
de papel e silicone na face externa para 
facilitar a demarcação e recorte. Formato 20 
x 20 cm.  
MARCA/FABRICANTE : COLOPLAST  -  
RMS : 10430310084 – EMBALAGEM: CAIXA 
COM 05 UNIDADES. 

R$ 255,00 R$ 
38.250,00 

02 75 Unid
. 

PASTA BARREIRA PROTETORA SEM 
ÁLCOOL –  
BRAVA PASTA SEM ÁLCOOL - Cod 12050 - 
Barreira protetora de pele em forma de pasta 
para o cuidado de estomas intestinais e 
urinários composta de estireno-isopreno-
estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, 
poliisobutileno (PIB), dióxido de silício 
coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, 
carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido 
de titânio, metilparabeno e etilparabeno. 
Indicada para o preenchimento de cavidades 
e dobras cutâneas ao redor do estoma, 
assegurando um ajuste preciso entre o 
estoma e a base adesiva e protegendo a pele 
do efluente do estoma. Sem álcool. Não arde. 
Não estéril. Acondicionado em tubo de 60 g 
embalado invididualmente em caixa com 1 
unidade com aplicador. 
MARCA/FABRICANTE : COLOPLAST RMS : 
12050  
EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE  

R$ 60,00 R$ 4.500,00 

03 150 Cxs. SISTEMA BOLSA UMA PEÇA DRENÁVEL 
TRANSPARENTE RECORTÁVEL 10- 115 
MM  
SENSURA PÓS -OP BOLSA DE 1PC DREN 
TRAN REC 10-115MM - Cod 19021 - Sistema 
uma peça para uso pós-operatório em 
estoma com base plana de dupla camada 
adesiva composta de óxido de ferro sintético, 
carboximetilcelulose sódica, goma guar, 
pectina, gelatina, estireno-isoprenoestireno e 
poliisobutileno, recortável de 10 a 115 mm e 

R$ 258,00 R$ 
38.700,00 
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bolsa drenável transparente com capacidade 
para 725 ml composta de EVA silencioso e à 
prova de odores revestida de tecido sem 
trama composto de fibras de poliéster 
hidrofóbico para secagem rápida em contato 
com umidade e maior conforto à pele, janela 
integrada de 100 mm para fácil acesso ao 
estoma e válvula de drenagem em formato 
funil que se adapta a diversas bolsas de 
cama. Caixa com 6 unidades. 
MARCA/FABRICANTE: COLOPLAST RMS: 
10430310077. 
EMBALAGEM: CAIXA COM 06 UNIDADES 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/04/2021 
 
PROCESSO: 134/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 072/2021 – ATA DE REGISTRO: 
120/2021 
OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento futuro de bolsas de 
colostomia/ileostomia, placa protetora e sem álcool para atender paciente menor P.C.S.V. 
15 anos, com parecer favorável do CASE, conforme edital. 
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

05 50 Cxs. ADESIVO FLEXÍVEL PLACA 20 X 20 CM – 
BRAVA PLACA PROTETORA 20X20CM - 
Cod 3220 Adesivo flexível, elástico e macio, 
para proteção da pele periestoma e 
absorção de umidade. Composto de 
estireno-isopreno-estireno (SIS), resina de 
hidrocarboneto hidrogenado, adipato de 
dioctilo (DOA), dióxido de titânio, 
carboximetilcelulose sódica (CMC) e 
antioxidantes. Revestido por filme de papel e 
silicone na face externa para facilitar a 
demarcação e recorte. Formato 20 x 20 cm.  
MARCA/FABRICANTE : COLOPLAST  -  
RMS : 10430310084 – EMBALAGEM: 
CAIXA COM 05 UNIDADES. 

R$ 255,00 R$ 
12.750,00 

06 25 Unid. PASTA BARREIRA PROTETORA SEM 
ÁLCOOL –  
BRAVA PASTA SEM ÁLCOOL - Cod 12050 - 
Barreira protetora de pele em forma de pasta 
para o cuidado de estomas intestinais e 
urinários composta de estireno-isopreno-
estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, 
poliisobutileno (PIB), dióxido de silício 
coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, 
carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido 

R$ 60,00 R$ 1.500,00 
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de titânio, metilparabeno e etilparabeno. 
Indicada para o preenchimento de cavidades 
e dobras cutâneas ao redor do estoma, 
assegurando um ajuste preciso entre o 
estoma e a base adesiva e protegendo a 
pele do efluente do estoma. Sem álcool. Não 
arde. Não estéril. Acondicionado em tubo de 
60 g embalado invididualmente em caixa 
com 1 unidade com aplicador. 
MARCA/FABRICANTE : COLOPLAST RMS : 
12050  
EMBALAGEM: CAIXA COM 01 UNIDADE  

07 50 Cxs. SISTEMA BOLSA UMA PEÇA DRENÁVEL 
TRANSPARENTE RECORTÁVEL 10- 115 
MM  
SENSURA PÓS -OP BOLSA DE 1PC DREN 
TRAN REC 10-115MM - Cod 19021 - 
Sistema uma peça para uso pós-operatório 
em estoma com base plana de dupla 
camada adesiva composta de óxido de ferro 
sintético, carboximetilcelulose sódica, goma 
guar, pectina, gelatina, estireno-
isoprenoestireno e poliisobutileno, recortável 
de 10 a 115 mm e bolsa drenável 
transparente com capacidade para 725 ml 
composta de EVA silencioso e à prova de 
odores revestida de tecido sem trama 
composto de fibras de poliéster hidrofóbico 
para secagem rápida em contato com 
umidade e maior conforto à pele, janela 
integrada de 100 mm para fácil acesso ao 
estoma e válvula de drenagem em formato 
funil que se adapta a diversas bolsas de 
cama. Caixa com 6 unidades. 
MARCA/FABRICANTE: COLOPLAST RMS: 
10430310077. 
EMBALAGEM: CAIXA COM 06 UNIDADES 

R$ 258,00 R$ 
12.900,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/04/2021 
 
PROCESSO: 084/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2021 – ATA DE REGISTRO: 111/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de esfigmomanômetro e 
estetoscópio para as Unidades da Saúde e Pronto Socorro, conforme edital. 
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

03 375 Unid. ESTETOSCÓPIO ADULTO. 
Deverá conter:  
• Ângulo: alumínio, biauricular em armação 

R$ 12,40 R$ 
4.650,00 
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metálica resistente de grande durabilidade 
com ajuste automático através de mola de 
aço.  
• Olivas: formato anatômico em PVC macio e 
atóxico. 
• Tubo PVC: tubo unificado em PVC macio, 
flexível e atóxico para ausculta mais precisa. 
G 
• garantia contra defeitos de fabricação.  
• Registro Anvisa  

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

06 25 Unid. ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE 
ADULTO OBESO NYLON VELCRO. 
Deverá conter:  
• 01 Manômetro 0 - 300 mmHg;  
• 01 Braçadeira com manguito 
(Circunferência de 35 até 51 cm) - 
Braçadeira em NYLON com fecho de 
VELCRO na cor azul-marinho .  
• 01 Válvula de deflação;  
• 01 Pêra;  
• 01 Estojo para viagem.  
• Garantia contra defeitos de fabricação.  
• Verificado e Aprovado pelo INMETRO 
Garantia de 01 ano.  
• Registro Anvisa  

R$ 76,00 R$ 
1.900,00 

07 125 Unid. ESTETOSCÓPIO ADULTO. 
Deverá conter:  
• Ângulo: alumínio, biauricular em armação 
metálica resistente de grande durabilidade 
com ajuste automático através de mola de 
aço.  
• Olivas: formato anatômico em PVC macio 
e atóxico. 
• Tubo PVC: tubo unificado em PVC macio, 
flexível e atóxico para ausculta mais precisa. 
G 
• garantia contra defeitos de fabricação.  
• Registro Anvisa  

R$ 12,40 R$ 
1.550,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/04/2021 
 
PROCESSO: 084/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2021 – ATA DE REGISTRO: 113/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de esfigmomanômetro e 
estetoscópio para as Unidades da Saúde e Pronto Socorro, conforme edital. 
CIRUPAR – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
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Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

04 375 Unid. BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON 
VELCRO. 
Braçadeira Tamanho Adulto com 
circunferência de 18 cm à 35 cm;  
Com manguito isento de látex;  
Fecho de contato;  
Para uso Exclusivo em Aparelho de Pressão 
Aneróide (2 tubos);  
Cor: Azul Marinho;  
Validade: Indeterminada; 
Registro ANVISA . 

R$ 16,40 R$ 
6.150,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/04/2021 
 
PROCESSO: 084/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2021 – ATA DE REGISTRO: 112/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de esfigmomanômetro e 
estetoscópio para as Unidades da Saúde e Pronto Socorro, conforme edital. 
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 375 Unid. ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE 
ADULTO NYLON VELCRO. 
• 01 Manômetro 0 - 300 mmHg;  
• 01 Braçadeira com manguito 
(Circunferência de 18 até 35 cm) - 
Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho 
de VELCRO na cor azul-marinho .  
• 01 Válvula de deflação;  
• 01 Pêra;  
• 01 Estojo para viagem; 
• Garantia contra defeitos de fabricação.  
• Verificado e Aprovado pelo INMETRO  
• Garantia de 01 ano.  
• Registro Anvisa  

R$ 60,80 R$ 
22.800,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/04/2021 
 
PROCESSO: 084/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2021 – ATA DE REGISTRO: 109/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de esfigmomanômetro e 
estetoscópio para as Unidades da Saúde e Pronto Socorro, conforme edital. 
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

02 75 Unid. ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE 
ADULTO OBESO NYLON VELCRO. 
Deverá conter:  

R$ 80,00 R$ 
6.000,00 
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• 01 Manômetro 0 - 300 mmHg;  
• 01 Braçadeira com manguito 
(Circunferência de 35 até 51 cm) - 
Braçadeira em NYLON com fecho de 
VELCRO na cor azul-marinho .  
• 01 Válvula de deflação;  
• 01 Pêra;  
• 01 Estojo para viagem.  
• Garantia contra defeitos de fabricação.  
• Verificado e Aprovado pelo INMETRO 
Garantia de 01 ano.  
• Registro Anvisa  

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

05 125 Unid. ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE 
ADULTO NYLON VELCRO. 
• 01 Manômetro 0 - 300 mmHg;  
• 01 Braçadeira com manguito 
(Circunferência de 18 até 35 cm) - 
Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho 
de VELCRO na cor azul-marinho .  
• 01 Válvula de deflação;  
• 01 Pêra;  
• 01 Estojo para viagem; 
• Garantia contra defeitos de fabricação.  
• Verificado e Aprovado pelo INMETRO  
• Garantia de 01 ano.  
• Registro Anvisa  

R$ 65,00 R$ 
8.125,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/04/2021 
 
PROCESSO: 084/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 051/2021 – ATA DE REGISTRO: 110/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de esfigmomanômetro e 
estetoscópio para as Unidades da Saúde e Pronto Socorro, conforme edital. 
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

08 125 Unid. BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON 
VELCRO. 
Braçadeira Tamanho Adulto com 
circunferência de 18 cm à 35 cm;  
Com manguito isento de látex;  
Fecho de contato;  
Para uso Exclusivo em Aparelho de Pressão 
Aneróide (2 tubos);  
Cor: Azul Marinho;  

R$ 17,59 R$ 
2.198,75 
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Validade: Indeterminada; 
Registro ANVISA . 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/04/2021 
 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 248/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

07 02 kits Laringoscópio infantil com lâminas retas e 
curvas 0, 1 e 2. 

R$ 988,00 R$ 1.976,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 
 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 246/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 200 unid. Cobertor manta térmica aluminizado 
2,10x1,40, indicada para o resgate de 
pacientes, quando for necessário manter o 
calor do corpo, evitando o choque térmico, 
reflete o calor do corpo e protege dos raios 
solares. 

R$ 4,46 R$ 892,00 

02 100 unid. Colar cervical resgate tamanho médio, 
específico para uso pré-hospitalar, com 
fecho de velcro, de largura mínima de 5cm, 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade. 

R$ 11,00 R$ 1.100,00 

03 100 unid. Colar cervical resgate tamanho pequeno, 
específico para uso pré-hospitalar, com 
fecho de velcro, de largura mínima de 5cm, 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade. 

R$ 11,00 R$ 1.100,00 

04 100 unid. Colar cervical resgate tamanho PP, 
específico para uso pré-hospitalar, com 
fecho de velcro, de largura mínima de 5cm, 
confeccionada em polietileno de alta 
densidade. 

R$ 11,00 R$ 1.100,00 

16 500 unid. Compressa de gaze algodonada 30x60cm, 
estéril, descartável e pronto para uso, 
dimensão dobrada 15x30cm, dimensão 
aberta 30x60cm, 100% algodão. 

R$ 4,03 R$ 2.015,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 
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PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 251/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
J.C. LOPES ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA ME 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

17 30 unid. Fone headset telemarketing callcenter Rj9 
Ph251, modelo PH251, conector RJ09, 
comprimento do cabo 120cm, sensibilidade 
117db, composição do material PVC e 
emborrachado (material externo), cobre e 
ferro (material interno), dimensões do 
produto 16,5cm x 14,5 cm x 5,0 cm. 

R$ 100,90 R$ 3.027,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 
 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 247/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
TECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

05 100 unid. Imobilizador de cabeça head block adulto 
resgate, imobilizador lateral de cabeça, 
confeccionado em espuma injetada, 
impermeável, propicia imobilização para 
cabeça e região cervical, contém tirantes de 
fixação para testa e queixo, com pontos 
para verificação de saída de líquido pelo 
ouvido, tamanho adulto. 

R$ 81,00 R$ 8.100,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 
 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 249/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI ME 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

08 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 1, isenta de 
látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 40,00 R$ 400,00 

09 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 1,5, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

10 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 2, isenta de 
látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

11 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 2,5, isenta R$ 39,99 R$ 399,90 
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de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

12 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 3,0, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

13 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 4,0, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

14 10 unid. Máscara laríngea descartável nº 5,0, isenta 
de látex, produzida em PVC transparente 
siliconado de uso médico. 

R$ 39,99 R$ 399,90 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 
 
PROCESSO: 217/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 121/2021 – ATA DE REGISTRO: 250/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de equipamentos e 
acessórios médicos para o SAMU, conforme edital. 
VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO E ODONTO LTDA EPP 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

15 100 pç. Lâmpada laringoscópio universal K128 
rosca grossa, modelo K-128, tensão 2.5V, 
rosca 8-32 (rosca grossa), vida útil 20h, 
compatível com laringoscópios. 

R$ 26,65 R$ 2.665,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 23/07/2021 
 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 257/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 3.750 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 13 X 4,5MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES  - Agulha hipodérmica 
descartável, e corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 

R$ 10,27 R$ 
38.512,50 
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materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

02 3.750 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 20 X 5,i5MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico,  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 11,78 R$ 
44.175,00 

03 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 7 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,98 R$ 
82.350,00 

04 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 x 7 MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 

R$ 10,29 R$ 
77.175,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

22

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

05 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,27 R$ 
77.025,00 

06 7.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado,  canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente,  capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,48 R$ 
78.600,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

14 1.250 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 13 X 4,5MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES  - Agulha hipodérmica 
descartável, e corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 

R$ 10,27 R$ 
12.837,50 
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embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

15 1.250 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 20 X 5,i5MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico,  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 11,78 R$ 
14.725,00 

16 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 7 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,98 R$ 
27.450,00 

17 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 x 7 MM – CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 

R$ 10,29 R$ 
25.725,00 
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biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

18 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 25 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável, corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico.  
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,27 R$ 
25.675,00 

19 2.500 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 30 X 8 MM - CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado,  canhão em plástico, provida de 
protetor,  esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente,  capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 10,48 R$ 
26.200,00 

24 7.500 UNI
D 

ELETRODO ADULTO –  UNIDADE – 
ELETRODO DESCARTÁVEL 

R$ 0,29 R$ 2.175,00 
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P/QUALQUER MONITOR, DORSO DE 
ESPUMA, TAM. ADULTO - Eletrodo 
Descartável  para Monitorização Cardíaca 
Continua Compatível Com Qualquer Monitor 
Confeccionado Com Dorso de Espuma/ Em 
borracha, Com Face Inferior Adesiva 
Hipoalergênica Protegida Com Pino Em Aço 
Inoxidável e Contra Pino Em Prata e Cloreto 
de Prata Com Gel Condutor Solido, 
Tamanho Adulto. Embalado Em Saco 
Aluminizado Que Garanta a Integridade do 
Produto. O Produto Devera Obedecer a 
Legislação Vigente .Embalagem deverá 
conter N.º lo lote, data de fabricação e 
validade  nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais  

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 
 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 262/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

22 7.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80ML 
SEM PÁ – UNIDADE – Coletor Universal  
Com Frasco de 80 ML, Estéril,  Sem pá Em 
Plástico Rígido Atoxico Tampa de Rosca 
Com Vedação Total. Validade mínima 2 
anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,66 R$ 4.950,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 
 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 258/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

07 11.250 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL R$ 12,24 R$ 
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CALIBRE: 40 X 12 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

137.700,00 

09 22.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80ML 
SEM PÁ – UNIDADE – Coletor Universal  
Com Frasco de 80 ML, Estéril,  Sem pá Em 
Plástico Rígido Atoxico Tampa de Rosca 
Com Vedação Total. Validade mínima 2 
anos. Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,40 R$ 9.000,00 

10 22.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80 ML 
COM PÁ –  UNIDADE – Coletor Universal, 
Com Capacidade Entre 80 E 100 Ml, Para 
Coleta De Material De Laboratório, Em 
Plástico Rígido Transparente, Perfeita 
Vedação, Em Embalagem Individual Com 
Pá, Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

R$ 0,33 R$ 7.425,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 
 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 260/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 
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11 22.500 UNI
D 

ELETRODO ADULTO –  UNIDADE – 
ELETRODO DESCARTÁVEL 
P/QUALQUER MONITOR, DORSO DE 
ESPUMA, TAM. ADULTO - Eletrodo 
Descartável  para Monitorização Cardíaca 
Continua Compatível Com Qualquer Monitor 
Confeccionado Com Dorso de Espuma/ Em 
borracha, Com Face Inferior Adesiva 
Hipoalergênica Protegida Com Pino Em Aço 
Inoxidável e Contra Pino Em Prata e Cloreto 
de Prata Com Gel Condutor Solido, 
Tamanho Adulto. Embalado Em Saco 
Aluminizado Que Garanta a Integridade do 
Produto. O Produto Devera Obedecer a 
Legislação Vigente .Embalagem deverá 
conter N.º lo lote, data de fabricação e 
validade  nome do responsável técnico, 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais  

R$ 0,28 R$ 
6.300,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 
 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 261/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

20 3.750 CXS AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 
CALIBRE: 40 X 12 MM- CAIXA COM 100 
UNIDADES – Agulha hipodérmica 
descartável,  corpo de aço inoxidável 
biselado, canhão em plástico, provida de 
protetor, esterilizada a oxido de etileno, 
embalada individualmente, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, e reembalada em caixa com 
100 pecas, resistentes aos processos de 
manuseio, fechado adequadamente, capaz 
de manter sua integridade. Embalagem 
deverá conter N.º lo lote, data de fabricação 
e validade, nome do responsável técnico. 
Garantia contra defeitos de fabricação ou 
materiais. Procedência nacional. Registro 
MS. Validade de no mínimo 3 anos .  

R$ 19,99 R$ 
74.962,50 

23 7.500 UNI
D 

COLETOR UNIVERSAL FRASCO 80 ML 
COM PÁ –  UNIDADE – Coletor Universal, 
Com Capacidade Entre 80 E 100 Ml, Para 
Coleta De Material De Laboratório, Em 

R$ 0,35 R$ 
2.625,00 
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Plástico Rígido Transparente, Perfeita 
Vedação, Em Embalagem Individual Com 
Pá, Embalagem deverá conter N.º lo lote, 
data de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico. Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais. Registro 
na Anvisa. Apresentação do produto deverá 
obedecer a legislação atual vigente.  

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 
 
PROCESSO: 243/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 140/2021 – ATA DE REGISTRO: 259/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais descartáveis 
para as Unidades de Saúde e Pronto Socorro Municipal, conforme edital. 
RR MEDICAL EIRELI ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

08 1.500 ROL. LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO 50 CM 
X 50 M -  ROLO – LENÇOL PAPEL 
DESC.BRANCO,(50CMX50M),ROLO - 
Lençol de Papel Descartável  Em Papel 
Com Textura Firme e Resistente, Na Cor 
Branca Medindo (50cm x 50m). Involucro 
Individual Em Plástico Atoxico . Rotulagem 
Respeitando a Legislação Atual Vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  

R$ 4,50 R$ 
6.750,00 

12 225 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 
G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE LIQUOR – 
UNIDADE 
Especificações: 
*25Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,50mm. 
*Comprimento da agulha: 9 cm. 
*Cor: Laranja. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 
*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

R$ 31,21 R$ 
7.022,25 

13 225 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 
22G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE 
LIQUOR – UNIDADE. 

R$ 23,57 R$ 
5.303,25 
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Especificações: 
*22Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,70mm. 
*Comprimento da agulha: 8,9cm. 
*Cor: PRETA. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 
*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

21 500 ROL. LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO 50 CM 
X 50 M -  ROLO – LENÇOL PAPEL 
DESC.BRANCO,(50CMX50M),ROLO - 
Lençol de Papel Descartável  Em Papel 
Com Textura Firme e Resistente, Na Cor 
Branca Medindo (50cm x 50m). Involucro 
Individual Em Plástico Atoxico . Rotulagem 
Respeitando a Legislação Atual Vigente. 
Embalagem deverá conter N.º lo lote, data 
de fabricação e validade, nome do 
responsável técnico, Garantia contra 
defeitos de fabricação ou materiais.  

R$ 4,50 R$ 
2.250,00 

25 75 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 25 
G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE LIQUOR – 
UNIDADE 
Especificações: 
*25Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,50mm. 
*Comprimento da agulha: 9 cm. 
*Cor: Laranja. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 
*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

R$ 31,21 R$ 
2.340,75 

26 75 UNI
D 

AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL 
22G X 3 -  1/2 – PARA COLETA DE 
LIQUOR – UNIDADE. 

R$ 23,57 R$ 
1.767,75 
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Especificações: 
*22Gx3 - 1/2. 
*Diâmetro da agulha: 0,70mm. 
*Comprimento da agulha: 8,9cm. 
*Cor: PRETA. 
*Agulha Raquidiana. 
*Ponta Quincke. 
*Aço inoxidável. 
Informações Técnicas: 
*Canhão com visor translúcido e 
inteiramente cônico. 
*Mandril metálico e com encaixe anatômico. 
*Possui capa protetora da agulha.  

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 29/07/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 280/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

104 600 PCT Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 
embalagem com 1.000 unidades 20X23cm-  
Indicado para secar as mãos. Tamanho: 
20x23cm. 100% celulose virgem.  Macio.  
Resistente.  Absorvente.  Embalagem com 
1.000 unidades. 

R$ 16,59 R$ 
9.954,00 

106 04 CX Agulha Hipodérmica 25x0,7 mm embalagem 
com 100 unidades- São utilizadas para 
irrigações em geral (cirurgias, 
procedimentos endodônticos, entre 
outros).Tamanho: 25mmx0,7mm. Cânula 
siliconizada que desliza facilmente, 
diminuindo a dor do paciente; Bisel 
trifacetado que torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente; Protetor plástico 
que garante a total proteção da agulha para 
um melhor acoplamento à seringa. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 19,30 R$ 77,20 

107 150 UNI Almotolia Graduada frasco com 500ml- 
Recipiente indicado para armazenamento 
de líquidos. Frasco de 500ml. 

R$ 5,80 R$ 870,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 278/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
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DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI 
EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

69 75 UNI Restaurador Provisório com 35 g Amarelo 
(sem Flúor)- Obturação temporária, para 
tratamentos endodôntico e outros. Maleável, 
fácil manipulação e remoção. Vedação 
hermética. Não contém eugenol. Pote com 
35 g Amarelo (sem Flúor). 

R$ 29,42 R$ 
2.206,50 

88 45 UNI Resina Natural Flow B1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,45 R$ 920,25 

90 45 UNI Resina Natural Flow C1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 121,00 R$ 
5.445,00 

91 45 UNI Resina Natural Flow C2 com 2,4 g – 
Indicado para formar uma camada estética 
em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 

R$ 57,12 R$ 
2.570,40 
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reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

118 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
10 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 37,60 R$ 
3.647,20 

158 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cilíndrica 
Plana: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 25,08 R$ 
9.405,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

191 50 UNI Colgadura Individual-Indicado para prender 
e (ou) pendurar filmes radiográficos. 
Individual. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 6,33 R$ 316,50 

262 13 CTL Extirpa Nervos com 10 unidades – Indicado 
para a remoção de conteúdo pulpar. 
Instrumentos farpados. Pré-esterilizados. 
Extirpa Nervos Branco: Nº25. Extirpa 
Nervos Amarelo: Nº30. Extirpa Nervos 
Vermelho: Nº35. Extirpa Nervos Azul: Nº40. 
Extirpa Nervos Verde: Nº45. Extirpa Nervos 
Preto: Nº50. Cartelas com 10 unidades. 

R$ 32,63 R$ 424,19 

279 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
10 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 

R$ 37,60 R$ 
1.240,80 
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cariado. 
319 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cilíndrica 

Plana: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 25,08 R$ 
3.135,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 273/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 37 PCT Abaixador de Língua de madeira –  Indicado 
para facilitar o exame de boca, garganta e 
órgão circunvizinhos. Material: Madeira, 
formato convencional,14 cm de 
comprimento,1,4 cm de largura, 0,5 mm de 
espessura, superfícies e bordas lisas. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 3,66 R$ 135,42 

02 90 EMB Acido Fosfórico 37% com 3 seringas de 
2,5ml. - embalagens com 3 unidades; 
Indicado no condicionamento do esmalte e 
dentina para melhorar a adesão dos 
materiais restauradores ao dente. Gel de 
baixa viscosidade e com propriedade 
tixotrópica, possui corante azul que facilita 
sua visualização e controle durante a 
aplicação, possui boa afinidade com água, o 
que permite fácil remoção após o 
condicionamento. Não escorre do local 
aplicado. Embalagem com 3 seringas com 
2,5ml cada+ 3 pontas para aplicação. 

R$ 3,10 R$ 279,00 

03 150 FRS Adesivo para Esmalte e Dentina - Indicado 
para todas as classes de restaurações 
diretas com compósitos (Classes I, II, III, IV 
e V) e cimentos ionoméricos 
fotopolimerizáveis. Cimentação adesiva (em 
conjunto com cimento resinoso) de peças 
protéticas (pinos intracanais/núcleos, 
coroas, onlajs/inlays, facetas, etc) em fibra 

R$ 50,50 R$ 7.575,00 
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de vidro, cerômero, cerâmica, resina e 
metal. Reparos adesivos em cerâmicas e 
compósitos. Adesivo o monocomponente. 
Sistema adesivo fotopolimerizável 
convencional de dois passos, técnica do 
condicionamento ácido total, primer e 
adesivo em um só frasco, elevado poder de 
resistência adesiva, contém namopartículas 
que conferem maior estabilidade e 
resistência ao filme adesivo, solvente a base 
etanol, com MDP: faz a ligação química que 
somada a adesão mecânica presente no 
produto concede ao adesivo um potencial 
superior de adesão, baixo índice de 
absorção e solubilidade. Baixa incidência de 
hipersensibilidade. Embalagem com 6 ml de 
primer +adesivo. 

06 120 CX Agulha Gengival 30 G curta descartável com 
100 unidades – Agulha gengival para 
anestesia odontológica 30G-curta, 
descartável, estéril, confeccionada em aço 
inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e 
sem rebarbas, com sistema de encaixe 
universal, embalada individualmente. 
Acondicionadas em caixas com 100 
unidades. 

R$ 38,40 R$ 4.608,00 

07 75 CX Agulha Gengival 27G longa descartável - 
Agulha gengival para anestesia 
odontológica 27G-Longa, descartável, 
estéril, confeccionada em aço inoxidável, 
com bisel trifacetado, afiado e sem 
rebarbas, com sistema de encaixe universal, 
embalada individualmente. Acondicionadas 
em caixas com 100 unidades. 

R$ 38,38 R$ 2.878,50 

08 97 CX Agulha Gengival 30G extracurta 15 mm - 
caixas com 100 unidades. Indicado para 
aplicação de anestésicos injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com 
niquelação galvânica; Produto estéril. 30G 
extracurta 15 mm. 

R$ 36,97 R$ 3.586,09 

11 150 EMB Amalgama em capsula - Utilizado com 
restaurador dentário. Excelente manuseio, 
facilidade de manipulação e de aplicação, 
condensabilidade, brunimento, qualidade no 
contato interproximal, escultura e 
características de presa asseguram que o 
com as necessidades do profissional. Presa 
regular, variação dimensional positiva. A 

R$ 171,88 R$ 
25.782,00 
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variação dimensional assegura um 
excelente selamento nas margens. 
Composição:40% de prata, 31,3% de 
estanho,28,7%de cobre e 47,9% de 
mercúrio. Presa Regular. Embalagem com 
50 cápsulas de 2 porções. 

13 210 CX Anestésico Injetável à base de Citocaina 3% 
com vaso constritor com 50 tubetes com 
1,8ml- A Citocaina 3% está indicada para 
anestesia de bloqueia nervoso regional em 
odontologia. Anestesia de infiltração em 
odontologia, onde não há necessidade de 
isquemia profunda na área injetada. 
Embalagem com 50 tubetes c/1,8 ml cada. 

R$ 93,97 R$ 
19.733,70 

14 225 CX Anestésico Injetável à base de Mepivacaína 
2%100 com 50 tubetes com1,8 ml-Indicado 
para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-
operatória. Utilizada em tratamentos 
cirúrgicos em geral e em pacientes 
asmáticos. Mepivacaína: o sal mepivacaína 
apresenta características semelhantes à 
lidocaína, porém, com efeito menos 
vasodilatar. O início de ação deste produto 
também é mais rápido que os demais sais. 
Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml 
cada. 

R$ 114,35 R$ 
25.728,75 

15 75 EMB Aplicador de microbrush - Indicado para 
aplicação de adesivos e soluções em 
procedimentos de restauração, cimentação, 
selamento e remoção de excessos. 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º, 
cores vivas, contraste para melhor 
visualização e diferenciação, pontas em 
fibras não absorventes e resistentes à 
abrasão, fino (1,5 mm). 
 Embalagem com 100 unidades. 

R$ 8,05 R$ 603,75 

21 37 FR Cariostático 12% com 10ml. -A solução de 
diamino fluoreto de prata a 12% em meio 
amoniacal, promove o fortalecimento da 
estrutura do esmalte pela formação de Ca 
F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato 
de Prata) através de sua reação com a 
estrutura dentária, além ainda da formação 
de complexos proteicos de prata na 
superfície do dente. A ação preventiva está 
relacionada com o íon fluoreto e a ação 
controladora com o íon prata. A ação 

R$ 26,25 R$ 971,25 
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cariostática se dá pela estimulação da 
esclerose de dentina, não permitindo o 
avanço da cárie dental. A ação 
antimicrobiana se dá principalmente por sua 
ação sobre Str.mutans. Tem ação 
bactericida, devido à presença da prata, 
ação preventiva e remineralizante, pela 
ação do flúor, ação antimicrobiana, agindo 
mais especificamente sobre Str. Mutans. 
Frascos com 10ml de 12%. 

22 18 CX Cera 7 Rosa - Indicado para registro de 
mordida, pode ser refundida sem perder 
suas propriedades. 
Qualidade constante. Embalagem com 18 
unidades 

R$ 19,86 R$ 357,48 

24 60 KIT Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio 
(13 g base+ 11 g catalisador)- Indicado para 
o capeamento pulpar e forramento protetor 
sob restauradores, cimentos e outros 
materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção 
pulpar em especial em cavidades profundas; 
cimento sem eugenol não interfere em 
futuro reembasamento do provisório nem na 
futura cimentação adesiva, preparos 
protéticos são mais agressivos à polpa e o 
ideal é utilizar um cimento que ao mesmo 
tempo seja protetor. Presa rápida: rápido 
endurecimento; biocompatível. Kit com 13 g 
de base+11 g de catalisador+1 bloco de 
mistura.  

R$ 23,10 R$ 1.386,00 

26 18 FRS Cimento Cirúrgico Líquido embalagem com 
20ml- 
Indicado para uso em cirurgias periodontais, 
ósseas ou muco gengivais ou em 
vestibuloplastia. Líquido a base de eugenol, 
frasco com 20 ml. Temperatura ambiente. O 
cimento cirúrgico é um material a base de 
óxido de zinco e eugenol, cujas 
propriedades físicas o tornam ideal para uso 
como protetor sobre a área operada após 
cirurgia. Embalagem com 20ml. 

R$ 25,59 R$ 460,62 

29 6.000 PCT Compressas Cirúrgica 7,5 x 7,5 cm com 10 
unidades –Aborção de secreção, em 
curativos os cirurgias em geral. Estéril 
Medidas:7,5 cm x7,5 cm(fechada)- 15cmx15 
cm (aberta). Composição:70% viscose, 
30%poliéster. Alto poder de absorção, total 

R$ 0,55 R$ 3.300,00 
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ausência de fios soltos. Livre de Manchas e 
impurezas, isenta de amido e alvejante 
óptico. Embalagem com 10 unidades.7,5cm 
x7,5 cm. 

31 22 UNI Curativo Alveolar com própolis.10g-Ação 
cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e 
antimicrobiana. É principalmente indicado 
como uma barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois age 
como um tampão alveolar moldável, 
constituindo um arcabouço sólido para a 
regeneração tecidual, evitando a 
contaminação das paredes ósseas. É 
eliminado gradualmente da cavidade 
alveolar em até 30 dias, à medida que 
ocorre o preenchimento do alvéolo-dentário 
com tecido de granulação e tecido ósseo 
neoformado. O único com própolis: o 
própolis presente na formulação, além de 
auxiliar na regeneração e na estimulação da 
cicatrização, auxilia também na analgesia 
proporcionando um pós-operatório mais 
tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi 
incorporado ao produto para auxiliar e 
complementar a ação de preenchimento 
através da estimulação da proliferação 
celular, além de possuir um leve poder 
antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol 
não provoca irritações ao contato com o 
tecido alveolar.  
Embalagem com 10 g. 

R$ 35,04 R$ 770,88 

32 67 EMB Cunha de madeira com 100 unidades-
Produzidas com madeira especial, 
geometria simétrica e ângulos agudos. 
Possuem rebaixo na extremidade, que 
facilita o manuseio com a pinça. Sem 
farpas, tingidas com pigmentos atóxicos. 
Absorve bem a umidade da boca. Não solta 
tinta. Não necessitam de  recortes ou 
ajustes e garantem a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de 
excesso o subgengival e com perfeito 
contorno. Uso: Selecionar a cunha 
desejada. Inserir no espaço interproximal. O 
produto possui uma extremidade pontiaguda 
e deve ser manuseado de forma a não 
causar lesão ao paciente. Devem ser 
descartadas após cada paciente, 
objetivando melhor desempenho clínico e 

R$ 11,40 R$ 763,80 
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atendendo às normas de biossegurança. 
Indicadas com a função mecânica de 
adaptar matrizes e /ou afastar os dentes 
adjacentes. Embalagem com 100 unidades. 

33 67 EMB Disco de Lixa 16 mm com 100 unidades-
Indicados para acabamento e polimento 
dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Melhor relação custo x 
benefício. Produto atóxico e não-inflamável. 
Composição: Poliéster, resina e óxido de 
alumínio. Uso: Instalar o mandril no contra-
ângulo. Encaixar o disco na extremidade do 
mandril. Aplicar o produto em rotação baixa, 
exercendo pouca pressão, em movimentos 
circulares e toques intermitentes. Para se 
obter melhor resultado utilizar os discos nas 
4 granulações (grossa, média, fina e 
extrafina). Discos de lixa sortidos, no 
tamanho 16 mm.  

R$ 102,85 R$ 6.890,95 

34 06 FRS EDTA Trissódico líquido 20 ml - Indicado 
para facilitar a instrumentação endodôntica, 
principalmente dos condutos atresiados, e 
para melhorar a qualidade da cimentação de 
núcleos. Atua desmineralizando partículas 
dentinárias por quelação de íons de cálcio e 
magnésio, facilitando sua dissolução e 
absorção, mostrando-se como um efetivo 
agente quelante e lubrificante. E também 
efetivo na remoção de raspas dentinárias 
durante a terapia periodontal, expondo o 
colágeno e lubrificante. E também efetivo na 
remoção de raspas dentinárias durante a 
terapia periodontal, expondo o colágeno e 
facilitando a aderência do tecido conjuntivo 
tratado na superfície radicular. Este 
composto descalcifica a dentina a uma 
profundidade de 10 a 30um em 5 minutos. A 
sua solubilidade chega a30%e o seu ph 
entre 7,0 e 8,0é compatível com os tecidos 
vivos, conferindo ao produto uma irritação 
tecidual praticamente nula. Remoção da 
“smear layer”, facilitando a penetração de 
agentes adesivos ou cimentos no interior 
dos canalículos dentinários. Frascos com 
20ml. 

R$ 6,96 R$ 41,76 

35 450 UNI Escova de Robson – Indicado para profilaxia 
suave e sem dor. Fabricada em cerdas de 
Nylon ultraflexível com maciez capaz de 

R$ 1,90 R$ 855,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

39

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da 
gengiva, sem causar trauma. Cerdas: 
macias/soft. Embalagem com 1 unidade. 

36 225 CX Esponja Hemostática com 10 unidades - 
Especialmente indicada na cirurgia devido 
ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas 
vantagens nas extrações dentais. É uma 
esponja hemostática, obtida de gelatina 
liofilizada de origem porcina, esterilizada por 
raios gama, pesando não mais de 10 mg, 
completamente reabsorvível pelo organismo 
e desenvolvida para uso diário. 
Dimensões:1 cm x1cm. Esterilizado por 
irradiação. Embalagem com 10 unidades. 

R$ 43,01 R$ 9.677,25 

41 97 UNI Fio Dental 50 metros-Indicado para 
higienização bucal onde a escova dental 
não alcança, 50 metros. Sua tecnologia 
PTFE o faz mais resistente ao desgaste. 
Ajuda a prevenir a gengivite através da 
remoção de placa na gengiva. Fio encerado. 
Embalagem 50 metros. 

R$ 2,70 R$ 261,90 

42 75 CX Fio de Sutura Seda 3.0 com agulha 1/2 CT 
1,7 cm- O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Agulha em aço inox siliconizada, 
1/2 círculo cortante 1,7 cm. Fio sintetizado 
com material natural, filamento de Seda 
Natural e Trançada. Esterilizado em Raio 
Gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação 
e fixação para garantir punção fácil e 
segura. Atóxico, não pirogênico, de uso 
único e estéril. Embalados individualmente 
em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo a 
integridade do fio. Uso exclusivo em 
Odontologia. Embalagem com 24 unidades. 

R$ 29,58 R$ 2.218,50 

44 525 UNI Fita para Autoclave 19 mm x 30m- 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. 

R$ 3,94 R$ 2.068,50 
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Confeccionada com dorso de papel crepado 
à base de celulose. Recebe, em uma de 
suas faces, massa adesiva à base de 
borracha natural, óxido de zinco e resinas e, 
na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica., 
Embalagem com 1 unidade. 

46 75 ROL Fita Banda Matriz metálica 07x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

R$ 2,02 R$ 151,50 

47 75 EMB Ficha Para Raio x 1 Furo com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 24,45 R$ 1.833,75 

48 75 EMB Ficha Para Raio x 2 Furos com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 14,46 R$ 1.084,50 

49 60 EMB Ficha Para Raio x 5 Furos com 50 unidades- 
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 
g. Embalagem com 50 unidades. 

R$ 18,29 R$ 1.097,40 

50 60 UNI Fosfato de Zinco pó 28 g-80. O Cimento de 
Zinco é a base de proteção térmica 
preferida para restaurações metálicas. 
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta 
resistência, presa adequada e fácil 
manipulação. É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Misturado com cimento de Zinco 
Líquido é usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes;  
Alta resistência, baixa solubilidade e fácil 
manipulação; Pó Claro. Embalagem com 28 
g.  

R$ 20,08 R$ 1.204,80 
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51 60 UNI Fosfato de Zinco Líquido 10ml- Indicado 
para fixação de incrustações, coroas e 
pontes, forração de cavidades e 
restaurações dentarias provisorias. 
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações 
metálicas; Possui partículas uniformes, 
ultrafinas, que asseguram uma reduzida 
espessura de película com notável proteção, 
alta resistência, presa adequada e fácil 
manipulação; É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Embalagem com 10ml. 

R$ 20,07 R$ 1.204,20 

52 75 FRS Formocresol frasco com 10ml-Utilizado 
como medicação curativa intracanal e em 
tratamentos endodônticos de dentes 
decíduos com a finalidade de mumificar o 
tecido pulpar.  A formulação do 
FORMOCRESOL obedece a padrões 
orientados pelas pesquisas atuais, sendo, 
portanto, mais diluído que a composição 
padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou 
superior eficácia e uma maior 
compatibilidade biológica. Sua função é fixar 
as polpas vivas, mantendo-as inertes e 
possibilitando a conservação do dente 
decíduo até uma época próxima da queda 
fisiológica (pulpotomia). Possui ação 
antibacteriana potente pela ação de seus 
componentes, o que justifica seu uso em 
curativos de demora em tratamentos 
endodônticos. Frasco com 10ml. 

R$ 5,97 R$ 447,75 

53 52 FR Flúor GeL 200ml- Prevenção da cárie 
dentária e a desmineralização e 
descalcificação. Flúor tópico cristal. Gel 
tixotrópico, neutro, sem corantes, para uso 
tópico. O produto age em 1 minuto e não 
possui corantes. Gel tixotrópico, Sabor: 
morango. Embalagem de 200ml. 

R$ 5,61 R$ 291,72 

54 37 EMB Guta Percha Calibrada 15 a 40 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

R$ 19,51 R$ 721,87 

55 22 EMB Guta Percha Calibrada 45 a 80 28 mm - R$ 19,44 R$ 427,68 
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Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

57 22 LT Hipoclorito de Sódio 0,5% Líquido de Dakin 
- Desinfetante e antisseptico indicado em 
procedimentos odontológicos. Solução 0,5% 
de Hipoclorito de sódio; Desinfetante e 
antisséptico em procedimentos 
odontológicos. Frasco com 1 litro 

R$ 6,48 R$ 142,56 

70 67 UNI Óxido de Zinco pó com 50 g- Usado como 
agente de restauração provisória, agente de 
forramento de cavidade, agente para 
cimentação provisória ou permanente, 
agente para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. Seu PH é 
praticamente neutro tendendo para ligeira 
alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. Estudos têm 
demonstrado que a infiltração marginal é 
mínima, com excelente adaptação após sua 
inclusão na cavidade. Efeito isolante, possui 
contração mínima,ótimo vendamento 
marginal. Efeito anódino, matéria prima de 
alta qualidade garantindo grande teor de 
pureza. Embalagem com 50 g. 

R$ 14,15 R$ 948,05 

71 75 PCT Papel Carbono Para Articulação dupla face 
(azul), com 12 unidades- Papel Carbono 
para articulação é indicado para verificar 
oclusão dentária. Indicado para registro 
oclusal após a realização de restaurações e 
próteses, e para realização de ajuste oclusal 
pós-tratamento ortodôntico ou protético. 
Fácil utilização. Boa visualização da área de 
interferência. Carbono dupla face (azul). 
Embalagem com 12 unidades. 

R$ 1,82 R$ 136,50 

72 37 UNI Pasta Profilática com 90 g- Indicada para 
utilização em procedimentos de limpeza, 
remoção de detritos, manchas, placas 
bacterianas e polimento, como parte do 
tratamento profissional de profilaxia de 
cáries e doenças periodontais. Consistência 
adequada, não escorre para cavidade bucal. 
Utilizada com escovas de Robinson ou com 
taças de borracha. Utilizada como pasta de 

R$ 5,45 R$ 201,65 
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polimento inicial. Usada em adultos e 
crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta. 
Embalagem com 90 g. 

73 30 FR Pedra Pomes Extra Fina com 100 g- 
Abrasivo e empregado na limpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro 
coesivo, amálgama e resina acrílica. Massa 
porosa acinzentada muito leve, áspera e 
inalterável ao ar, inodora e insípida. 
Embalagem com 100 g. 

R$ 4,61 R$ 138,30 

74 75 UNI Ponta de Papel Absorvente 15 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  
Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

R$ 33,68 R$ 2.526,00 

83 45 UNI Resina Microhibrida C 2 seringas com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,91 R$ 1.390,95 

84 60 UNI Resina Natural Flow A1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 

R$ 20,71 R$ 1.242,60 
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restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

85 60 UNI Resina Natural Flow A2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,72 R$ 1.243,20 

86 60 UNI Resina Natural Flow A3 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  Embalagem 
com 2,4 g. 

R$ 20,78 R$ 1.246,80 

87 60 UNI Resina Natural Flow A3.5 com 2,4 g- 
Indicado para formar uma camada estética 
em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 

R$ 20,79 R$ 1.247,40 
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manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

89 45 UNI Resina Natural Flow B2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,79 R$ 935,55 

94 375 EMB Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com 
40 unidades + 80 ponteiras –Utilizado em 
cirurgias intraorais para sucção de sangue e 
demais fluidos. 
Possui três diâmetros de pontas, que 
permitem sugar em várias situações 
cirúrgicas. Sugador embalado 
individualmente, estéril, descartável e 
atóxico. Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do 
tubo: 5 mm. Ponteiras e porto filtro 
confeccionado em polietileno de alta 
densidade. Diâmetro das ponteiras: 3,0 mm. 
Embalagem com 40 unidades e 80 
ponteiras. (40 unidades de 3,0 mm). 

R$ 47,93 R$ 
17.973,75 

95 375 PCT Sugador Descartável embalagem com 40 
unidades – Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos. Tubo 
e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; 
Desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional; Ponteira 
macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades. 

R$ 6,94 R$ 2.602,50 

96 225 UNI Taça de Borracha com 1 unidade –Indicada 
para profilaxia suave e sem dor. 
Granulometria soft e ultra-soft para profilaxia 
subgengival sem agredir à gengiva. 
Fabricada em látex flexível e macio, 
proporcionando uma penetração de até 4 
mm sem causar trauma. Branca Ultra-Soft: 

R$ 1,81 R$ 407,25 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

46

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

ECRC-W; Embalagem com 1 unidade 
98 150 CX Tira Matriz de Poliéster 100 x 10 x 0,05 mm 

com 50 unidades- Utilizadas em isolamento 
de restaurações interproximais com resina 
composta. 
Confeccionado em 100% poliéster e 
superflexível. 
Embalagem c/ 50 unidades. 

R$ 1,36 R$ 204,00 

99 09 UNI Vaselina Sólida de 90 g- Vaselina Sólida é 
um produto indicado como emoliente. No 
tratamento de rachaduras da pele, como 
umectante. Tem efeito emoliente e melhora 
a elasticidade. Na odontologia, isola a resina 
acrílica de tecidos bucais. Tem efeito 
emoliente e melhora a elasticidade. Não é 
indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90 g. 

R$ 16,38 R$ 147,42 

100 22 UNI Verniz Cavitário com 10ml- Indicado para 
reduzir a infiltração ao redor da maioria dos 
materiais restauradores, especialmente das 
restaurações de amálgama, é feito com 
matéria prima com alto teor de pureza. Cria 
uma barreira contra agentes químicos, 
forma uma película sobre a superfície e 
promove o selamento marginal. Solução de 
verniz cavitário, atua como uma barreira 
contra os agentes químicos presentes nos 
materiais restauradores. Diminuição da 
sensibilidade pós-operatória. É usado no 
tratamento do choque galvânico. 
Embalagem com 10ml. 

R$ 9,29 R$ 204,38 

102 07 KIT Pasta Zinco-Enólica kit com 1 pasta base 60 
g e 1 pasta aceleradora 60 g-  É indicada 
para moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos 
mínimos detalhes. Não é irritante a mucosa 
bucal, nem possui sabor desagradável; 
Quando corretamente manipulada é de 
presa rápida no meio bucal; Reproduz 
corretamente os diferentes pormenores da 
mucosa bucal; Adere perfeitamente à 
moldeira e, quando endurecida, não adere à 
mucosa bucal ou às mãos do profissional. 
Kit com 1 pasta base 60 g e 1 pasta 
aceleradora 60 g. 

R$ 57,48 R$ 402,36 

112 112 LIT Solução Bucal 0,12%: Auxilia no combate a 
formação da placa bacteriana dental, no 
controle da gengivite e mau hálito. Seu uso 

R$ 22,56 R$ 2.526,72 
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também pode ser recomendado para a 
higiene bucal de pacientes com aparelhos 
ortodônticos. Deve ser utilizado somente 
sob as orientações de um dentisSem álcool. 
Sem Corante. Odontologicamente Testado e 
aprovado. Eficaz contra micro-organismos. 
Embalagem com 1 litro. 

113 112 EMB Escova para Limpeza de Brocas - Escova 
para limpar brocas. Composição: Corpo 
Plástico/Escova Latão Dourado. Embalagem 
com 1 unidade. 

R$ 10,01 R$ 1.121,12 

114 112 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
2 28 mm c/6 unidades. Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,84 R$ 2.670,08 

115 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
4 28 mm c/6 unidades- Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 24,01 R$ 2.328,97 

116 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
6 28 mm c/6: - Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,98 R$ 2.326,06 

117 97 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
8 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 28,69 R$ 2.782,93 
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119 112 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 23 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. Formato tronco-cônico; Para 
alta rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 26,10 R$ 2.923,20 

120 112 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 28 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; Para alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 22,79 R$ 2.552,48 

121 37 EMB Broca Batt nº 12 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,95 R$ 2.588,15 

122 37 EMB Broca Batt nº 14 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,97 R$ 2.588,89 

123 37 EMB Broca Batt nº 16 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,85 R$ 2.584,45 

124 37 EMB Broca Gates nº 1 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,28 R$ 3.081,36 

125 37 EMB Broca Gates nº 2 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 

R$ 83,35 R$ 3.083,95 
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do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

126 37 EMB Broca Gates nº 3 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,33 R$ 3.083,21 

127 37 EMB Broca Gates nº 4 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 3.081,73 

128 37 EMB Broca Gates nº 1 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 3.081,73 

129 37 EMB Broca Gates nº 2 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 3.081,73 

130 37 EMB Broca Gates nº 3 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,37 R$ 3.084,69 

131 37 EMB Broca Gates nº 4 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 

R$ 83,27 R$ 3.080,99 
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Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

132 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,65 R$ 993,75 

134 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,64 R$ 990,00 

135 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,67 R$ 1.001,25 

136 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,59 R$ 971,25 

147 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1153:  Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,74 R$ 2.152,50 

148 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1031: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 

R$ 2,64 R$ 990,00 
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nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

149 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1032: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,64 R$ 990,00 

157 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Pera: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 8,43 R$ 3.161,25 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

162 13 PCT Abaixador de Língua de madeira –  Indicado 
para facilitar o exame de boca, garganta e 
órgão circunvizinhos. Material: Madeira, 
formato convencional,14 cm de 
comprimento,1,4 cm de largura, 0,5 mm de 
espessura, superfícies e bordas lisas. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 3,66 R$ 47,58 

163 30 EMB Acido Fosfórico 37% com 3 seringas de 
2,5ml. - embalagens com 3 unidades; 
Indicado no condicionamento do esmalte e 
dentina para melhorar a adesão dos 
materiais restauradores ao dente. Gel de 
baixa viscosidade e com propriedade 
tixotrópica, possui corante azul que facilita 
sua visualização e controle durante a 
aplicação, possui boa afinidade com água, o 
que permite fácil remoção após o 
condicionamento. Não escorre do local 
aplicado. Embalagem com 3 seringas com 

R$ 3,10 R$ 93,00 
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2,5ml cada+ 3 pontas para aplicação. 
164 50 FRS Adesivo para Esmalte e Dentina - Indicado 

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

R$ 50,50 R$ 2.525,00 

172 50 EMB Amalgama em capsula - Utilizado com 
restaurador dentário. Excelente manuseio, 
facilidade de manipulação e de aplicação, 
condensabilidade, brunimento, qualidade no 
contato interproximal, escultura e 
características de presa asseguram que o 
com as necessidades do profissional. Presa 
regular, variação dimensional positiva. A 
variação dimensional assegura um 
excelente selamento nas margens. 
Composição:40% de prata, 31,3% de 
estanho,28,7%de cobre e 47,9% de 
mercúrio. Presa Regular. Embalagem com 
50 cápsulas de 2 porções. 

R$ 171,88 R$ 8.594,00 

174 70 CX Anestésico Injetável à base de Citocaina 3% 
com vaso constritor com 50 tubetes com 
1,8ml- A Citocaina 3% está indicada para 
anestesia de bloqueia nervoso regional em 
odontologia. Anestesia de infiltração em 
odontologia, onde não há necessidade de 
isquemia profunda na área injetada. 
Embalagem com 50 tubetes c/1,8 ml cada. 

R$ 93,97 R$ 6.577,90 
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175 75 CX Anestésico Injetável à base de Mepivacaína 
2%100 com 50 tubetes com1,8 ml-Indicado 
para procedimentos de prolongada duração 
e que necessitam de anestesia pós-
operatória. Utilizada em tratamentos 
cirúrgicos em geral e em pacientes 
asmáticos. Mepivacaína: o sal mepivacaína 
apresenta características semelhantes à 
lidocaína, porém, com efeito menos 
vasodilatar. O início de ação deste produto 
também é mais rápido que os demais sais. 
Embalagem com 50 tubetes com 1,8ml 
cada. 

R$ 114,35 R$ 8.576,25 

176 25 EMB Aplicador de microbrush - Indicado para 
aplicação de adesivos e soluções em 
procedimentos de restauração, cimentação, 
selamento e remoção de excessos. 
Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90º, 
cores vivas, contraste para melhor 
visualização e diferenciação, pontas em 
fibras não absorventes e resistentes à 
abrasão, fino (1,5 mm). 
 Embalagem com 100 unidades. 

R$ 8,05 R$ 201,25 

177 18 FRS Bicarbonato de Sódio para Ultrassom - No 
mais alto grau de pureza disponível, permite 
ótima profilaxia oral com remoção de placa 
bacteriana. Por possuir granulação Extra 
Fina proporciona jateamento amplo, livre e 
contínuo. Não causa danos ao esmalte e 
gengiva. Granulometria extrafina, não 
entope o equipamento. Grau de pureza de 
99%.  Embalagem com 250 g. 

R$ 13,88 R$ 249,84 

180 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 20 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 118,53 R$ 5.926,50 

182 13 FR Cariostático 12% com 10ml. -A solução de 
diamino fluoreto de prata a 12% em meio 

R$ 26,25 R$ 341,25 
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amoniacal, promove o fortalecimento da 
estrutura do esmalte pela formação de Ca 
F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato 
de Prata) através de sua reação com a 
estrutura dentária, além ainda da formação 
de complexos proteicos de prata na 
superfície do dente. A ação preventiva está 
relacionada com o íon fluoreto e a ação 
controladora com o íon prata. A ação 
cariostática se dá pela estimulação da 
esclerose de dentina, não permitindo o 
avanço da cárie dental. A ação 
antimicrobiana se dá principalmente por sua 
ação sobre Str.mutans. Tem ação 
bactericida, devido à presença da prata, 
ação preventiva e remineralizante, pela 
ação do flúor, ação antimicrobiana, agindo 
mais especificamente sobre Str. Mutans. 
Frascos com 10ml de 12%. 

184 06 KIT Cimento Endodôntico pó 12 g + líquido 
10ml-Cimento Obturador à base de óxido de 
zinco e eugenol. Apresenta boa tolerância 
pelos tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina 
granulação, propiciando uma mistura 
homogênea e um perfeito escoamento. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. 
Cimento endodôntico à base de Óxido de 
Zinco e Eugenol. Kit com 1 pó 12 g + 
1líquido 10ml. 

R$ 24,25 R$ 145,50 

185 20 KIT Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio 
(13 g base+ 11 g catalisador)- Indicado para 
o capeamento pulpar e forramento protetor 
sob restauradores, cimentos e outros 
materiais de base. Segurança para 
procedimento: importante como proteção 
pulpar em especial em cavidades profundas; 
cimento sem eugenol não interfere em 
futuro reembasamento do provisório nem na 
futura cimentação adesiva, preparos 
protéticos são mais agressivos à polpa e o 
ideal é utilizar um cimento que ao mesmo 
tempo seja protetor. Presa rápida: rápido 
endurecimento; biocompatível. Kit com 13 g 
de base+11 g de catalisador+1 bloco de 
mistura.  

R$ 23,10 R$ 462,00 

190 2.000 PCT Compressas Cirúrgica 7,5 x 7,5 cm com 10 
unidades –Aborção de secreção, em 

R$ 0,55 R$ 1.100,00 
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curativos os cirurgias em geral. Estéril 
Medidas:7,5 cm x7,5 cm(fechada)- 15cmx15 
cm (aberta). Composição:70% viscose, 
30%poliéster. Alto poder de absorção, total 
ausência de fios soltos. Livre de Manchas e 
impurezas, isenta de amido e alvejante 
óptico. Embalagem com 10 unidades.7,5cm 
x7,5 cm. 

193 23 EMB Cunha de madeira com 100 unidades-
Produzidas com madeira especial, 
geometria simétrica e ângulos agudos. 
Possuem rebaixo na extremidade, que 
facilita o manuseio com a pinça. Sem 
farpas, tingidas com pigmentos atóxicos. 
Absorve bem a umidade da boca. Não solta 
tinta. Não necessitam de  recortes ou 
ajustes e garantem a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de 
excesso o subgengival e com perfeito 
contorno. Uso: Selecionar a cunha 
desejada. Inserir no espaço interproximal. O 
produto possui uma extremidade pontiaguda 
e deve ser manuseado de forma a não 
causar lesão ao paciente. Devem ser 
descartadas após cada paciente, 
objetivando melhor desempenho clínico e 
atendendo às normas de biossegurança. 
Indicadas com a função mecânica de 
adaptar matrizes e /ou afastar os dentes 
adjacentes. Embalagem com 100 unidades. 

R$ 11,40 R$ 262,20 

194 23 EMB Disco de Lixa 16 mm com 100 unidades-
Indicados para acabamento e polimento 
dental. Costado em poliéster que 
proporciona maior flexibilidade e acesso 
interproximal. Melhor relação custo x 
benefício. Produto atóxico e não-inflamável. 
Composição: Poliéster, resina e óxido de 
alumínio. Uso: Instalar o mandril no contra-
ângulo. Encaixar o disco na extremidade do 
mandril. Aplicar o produto em rotação baixa, 
exercendo pouca pressão, em movimentos 
circulares e toques intermitentes. Para se 
obter melhor resultado utilizar os discos nas 
4 granulações (grossa, média, fina e 
extrafina). Discos de lixa sortidos, no 
tamanho 16 mm.  

R$ 102,85 R$ 2.365,55 

197 75 CX Esponja Hemostática com 10 unidades - 
Especialmente indicada na cirurgia devido 
ao seu grande poder hemostático e 

R$ 43,01 R$ 3.225,75 
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cicatrizante. Substitui o algodão com muitas 
vantagens nas extrações dentais. É uma 
esponja hemostática, obtida de gelatina 
liofilizada de origem porcina, esterilizada por 
raios gama, pesando não mais de 10 mg, 
completamente reabsorvível pelo organismo 
e desenvolvida para uso diário. 
Dimensões:1 cm x1cm. Esterilizado por 
irradiação. Embalagem com 10 unidades. 

199 25 UNI Eugenol com 20ml- Utilizado em conjunto 
com cimentos endodônticos e outros 
cimentos à base de óxido de zinco, para o 
preparo de pasta de óxido de zinco e 
Eugenol.  Possui propriedades 
antissépticas, analgésicas e mecânicas 
quando combinado ao óxido de zinco.  
Embalagem com 20ml. 

R$ 14,06 R$ 351,50 

200 13 CX Filme Radiográfico Adulto com 150 unidades 
– caixas com 150 unidades Indicado para 
tomadas radiográficas intraorais (3x4cm), 
velocidade-E. Tempo de exposição entre 
0,08 s e 0,16 s e com cantos arredondados 
(Softopac), dependendo do dente (70K V-10 
mA a 20 cm).Processamento manual ou 
automático, plástico extramacio, resistente à 
saliva e desinfectável. Arquivamento 
garantido por até 30 anos. 

R$ 195,90 R$ 2.546,70 

201 08 CX Filme Radiográfico Infantil com 100 
unidades –  caixas com 100 unidades. 
Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (3x4cm), velocidade-E. Tempo de 
exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), 
dependendo do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por 
até 30 anos. 

R$ 343,28 R$ 2.746,24 

202 33 UNI Fio Dental 50 metros-Indicado para 
higienização bucal onde a escova dental 
não alcança, 50 metros. Sua tecnologia 
PTFE o faz mais resistente ao desgaste. 
Ajuda a prevenir a gengivite através da 
remoção de placa na gengiva. Fio encerado. 
Embalagem 50 metros. 

R$ 2,70 R$ 89,10 

203 25 CX Fio de Sutura Seda 3.0 com agulha 1/2 CT 
1,7 cm- O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 

R$ 29,58 R$ 739,50 
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orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Agulha em aço inox siliconizada, 
1/2 círculo cortante 1,7 cm. Fio sintetizado 
com material natural, filamento de Seda 
Natural e Trançada. Esterilizado em Raio 
Gama. As agulhas são inspecionadas 
individualmente quanto à ponta, lubrificação 
e fixação para garantir punção fácil e 
segura. Atóxico, não pirogênico, de uso 
único e estéril. Embalados individualmente 
em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a 
embalagem primária trata-se de envelope 
metalizado internamente, garantindo a 
integridade do fio. Uso exclusivo em 
Odontologia. Embalagem com 24 unidades. 

205 175 UNI Fita para Autoclave 19 mm x 30m- 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. 
Confeccionada com dorso de papel crepado 
à base de celulose. Recebe, em uma de 
suas faces, massa adesiva à base de 
borracha natural, óxido de zinco e resinas e, 
na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica., 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 3,94 R$ 689,50 

208 25 EMB Ficha Para Raio x 1 Furo com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 24,45 R$ 611,25 

209 25 EMB Ficha Para Raio x 2 Furos com 100 
unidades- Utilizado para armazenar e 
facilitar a visualização de filmes de raio-X. 
Papel 240 g. Embalagem com 100 unidades 

R$ 14,46 R$ 361,50 

210 20 EMB Ficha Para Raio x 5 Furos com 50 unidades- 
Utilizado para armazenar e facilitar a 
visualização de filmes de raio-X. Papel 240 
g. Embalagem com 50 unidades. 

R$ 18,29 R$ 365,80 

211 20 UNI Fosfato de Zinco pó 28 g-80. O Cimento de 
Zinco é a base de proteção térmica 
preferida para restaurações metálicas. 
Possui partículas uniformes, ultrafinas, que 
asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta 

R$ 20,08 R$ 401,60 
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resistência, presa adequada e fácil 
manipulação. É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Misturado com cimento de Zinco 
Líquido é usado para cimentação de 
incrustações, coroas e pontes;  
Alta resistência, baixa solubilidade e fácil 
manipulação; Pó Claro. Embalagem com 28 
g.  

212 20 UNI Fosfato de Zinco Líquido 10ml- Indicado 
para fixação de incrustações, coroas e 
pontes, forração de cavidades e 
restaurações dentarias provisorias. 
O Cimento de Zinco é a base de proteção 
térmica preferida para restaurações 
metálicas; Possui partículas uniformes, 
ultrafinas, que asseguram uma reduzida 
espessura de película com notável proteção, 
alta resistência, presa adequada e fácil 
manipulação; É o cimento mais usado para 
cimentação de incrustações, coroas e 
pontes. Embalagem com 10ml. 

R$ 20,07 R$ 401,40 

219 23 KIT Ionômero de Vidro Restaurador 10 g de pó 
+ 8 g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco 
de espatulação- Indicado para: 
Restaurações de dentes decíduos, 
restaurações tipo classe III e V. 
Reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas, para tratamento restaurador a 
traumático (ART), cimentações provisórias 
de coroas, restaurações provisórias. É um 
cimento de presa rápida, possui uma boa 
adesão ao esmalte e à dentina sendo 
desnecessário a criação de retenções. 
Biocompatível. Maior capacidade de 
liberação de flúor com finalidade 
anticariogênica. 
Maior capacidade de recarga de flúor. 
Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido 
+ 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

R$ 22,25 R$ 511,75 

221 15 CX Lima endodôntica 15 a 40 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,24 R$ 348,60 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

59

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

222 15 UNI Lima endodôntica 15 a 40 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,28 R$ 349,20 

229 25 FRS Lubrificante Para Peças de Mão com 200ml 
com bico-- 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.  Óleo mineral de baixa 
viscosidade, não tóxico, com alto grau de 
pureza. Propriedade Antioxidante / 
Lubrificante / Ação detergente / bactericida 
(Durabilidade Maior). Lubrifica, limpa e 
protege peças de mão odontológicas. A 
manutenção diária apropriada estende a 
vida útil do instrumento e assegura boa 
performance, possui ação detergente e 
bactericida. Alcance do jato até o final da 
caneta, bicos de alta e baixa rotação. 
Compatível para todos equipamentos, 
aplicação direta e precisa. Suporta altas 
temperaturas. Embalagem com 200ml. 

R$ 18,83 R$ 470,75 

232 25 PCT Papel Carbono Para Articulação dupla face 
(azul), com 12 unidades- Papel Carbono 
para articulação é indicado para verificar 
oclusão dentária. Indicado para registro 
oclusal após a realização de restaurações e 
próteses, e para realização de ajuste oclusal 
pós-tratamento ortodôntico ou protético. 
Fácil utilização. Boa visualização da área de 
interferência. Carbono dupla face (azul). 
Embalagem com 12 unidades. 

R$ 1,82 R$ 45,50 

235 25 UNI Ponta de Papel Absorvente 15 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  
Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 

R$ 33,68 R$ 842,00 
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Embalagem com 120 unidades. 
236 20 UNI Ponta de Papel Absorvente 45 a 40 – Usado 

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

R$ 34,35 R$ 687,00 

237 20 UNI Resina Microhibrida A1 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 35,93 R$ 718,60 

238 20 UNI Resina Microhibrida A2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 

R$ 33,80 R$ 676,00 
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sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

239 20 UNI Resina Microhibrida A3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 35,98 R$ 719,60 

240 20 UNI Resina Microhibrida A3.5 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 

R$ 31,98 R$ 639,60 
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tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

241 15 UNI Resina Microhibrida B2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 33,77 R$ 506,55 

242 15 UNI Resina Microhibrida B3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 

R$ 32,57 R$ 488,55 
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mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

245 20 UNI Resina Natural Flow A1 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,71 R$ 414,20 

246 20 UNI Resina Natural Flow A2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,72 R$ 414,40 

247 20 UNI Resina Natural Flow A3 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 

R$ 20,78 R$ 415,60 
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esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais.  Embalagem 
com 2,4 g. 

248 20 UNI Resina Natural Flow A3.5 com 2,4 g- 
Indicado para formar uma camada estética 
em toda a superfície dos dentes com 
defeitos no esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,79 R$ 415,80 

250 15 UNI Resina Natural Flow B2 com 2,4 g- Indicado 
para formar uma camada estética em toda a 
superfície dos dentes com defeitos no 
esmalte e para ocultar algumas 
restaurações. Restaurações em classe III;  
Restaurações em classe V e selamento de 
fóssulas e fissuras; Preenchimento de 
regiões socavadas; cimentação de facetas 
de porcelana; Colagem de fragmentos e 
reparo em resina composta; Reparo em 
porcelana e facetas para esmalte com 
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou 
pigmentação e muito mais. Embalagem com 
2,4 g. 

R$ 20,79 R$ 311,85 

255 125 EMB Sugador Cirúrgico Descartável Estéril com 
40 unidades + 80 ponteiras –Utilizado em 
cirurgias intraorais para sucção de sangue e 
demais fluidos. 
Possui três diâmetros de pontas, que 
permitem sugar em várias situações 
cirúrgicas. Sugador embalado 
individualmente, estéril, descartável e 
atóxico. Tubo com exclusiva curvatura 
confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do 

R$ 47,93 R$ 5.991,25 
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tubo: 5 mm. Ponteiras e porto filtro 
confeccionado em polietileno de alta 
densidade. Diâmetro das ponteiras: 3,0 mm. 
Embalagem com 40 unidades e 80 
ponteiras. (40 unidades de 3,0 mm). 

256 125 PCT Sugador Descartável embalagem com 40 
unidades – Indicado para sucção da saliva e 
outros líquidos, que ficam na cavidade bucal 
durante procedimentos odontológicos. Tubo 
e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; 
Desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional; Ponteira 
macia e aromatizada sabor tutti-frutti. 
Embalagem com 40 unidades. 

R$ 6,94 R$ 867,50 

259 50 CX Tira Matriz de Poliéster 100 x 10 x 0,05 mm 
com 50 unidades- Utilizadas em isolamento 
de restaurações interproximais com resina 
composta. 
Confeccionado em 100% poliéster e 
superflexível. 
Embalagem c/ 50 unidades. 

R$ 1,36 R$ 68,00 

263 03 KIT Pasta Zinco-Enólica kit com 1 pasta base 60 
g e 1 pasta aceleradora 60 g-  É indicada 
para moldagem de bocas totalmente 
desdentadas, proporcionando exatidão nos 
mínimos detalhes. Não é irritante a mucosa 
bucal, nem possui sabor desagradável; 
Quando corretamente manipulada é de 
presa rápida no meio bucal; Reproduz 
corretamente os diferentes pormenores da 
mucosa bucal; Adere perfeitamente à 
moldeira e, quando endurecida, não adere à 
mucosa bucal ou às mãos do profissional. 
Kit com 1 pasta base 60 g e 1 pasta 
aceleradora 60 g. 

R$ 57,48 R$ 172,44 

273 38 LIT Solução Bucal 0,12%: Auxilia no combate a 
formação da placa bacteriana dental, no 
controle da gengivite e mau hálito. Seu uso 
também pode ser recomendado para a 
higiene bucal de pacientes com aparelhos 
ortodônticos. Deve ser utilizado somente 
sob as orientações de um dentisSem álcool. 
Sem Corante. Odontologicamente Testado e 
aprovado. Eficaz contra micro-organismos. 
Embalagem com 1 litro. 

R$ 22,56 R$ 857,28 

274 38 EMB Escova para Limpeza de Brocas - Escova 
para limpar brocas. Composição: Corpo 
Plástico/Escova Latão Dourado. Embalagem 

R$ 10,01 R$ 380,38 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

66

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

com 1 unidade. 
275 38 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 

2 28 mm c/6 unidades. Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,84 R$ 905,92 

276 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
4 28 mm c/6 unidades- Formato esférico; 
Remove o tecido com eficiência, de forma 
rápida; Maior durabilidade da broca. Broca 
de baixa rotação produzida em aço-carbono 
com lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 24,01 R$ 792,33 

277 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
6 28 mm c/6: - Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 23,98 R$ 791,34 

278 33 EMB Broca de Aço Esférica de Baixa Rotação nº 
8 28 mm c/6: Formato esférico; Remove o 
tecido com eficiência, de forma rápida; 
Maior durabilidade da broca. Broca de baixa 
rotação produzida em aço-carbono com 
lâminas lisas, 28 mm de comprimento. 
Indicadas para uso em estrutura dentinária, 
principalmente na remoção de tecido 
cariado. 

R$ 28,69 R$ 946,77 

280 38 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 23 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. Formato tronco-cônico; Para 
alta rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 26,10 R$ 991,80 

281 38 UNI Broca Cirúrgica Zekrya 28 mm - Indicada 
como auxiliar em cirurgias orais. Material: 
Tungstênio. 
Formato tronco-cônico; Para alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 22,79 R$ 866,02 

282 13 EMB Broca Batt nº 12 28 mm de comprimento R$ 69,95 R$ 909,35 
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com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

283 13 EMB Broca Batt nº 14 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,97 R$ 909,61 

284 13 EMB Broca Batt nº 16 28 mm de comprimento 
com 6 unidades: Produzida em formato 
cônico de aço-carbono, apresenta uma 
extremidade inativa, sendo indicada para 
realizar o preparo da câmara pulpar, 
garantindo adequada forma de 
conveniência.. Possui 28 mm de 
comprimento. Embalagem c/ 6 unidades. 

R$ 69,85 R$ 908,05 

285 13 EMB Broca Gates nº 1 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,28 R$ 1.082,64 

286 13 EMB Broca Gates nº 2 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,35 R$ 1.083,55 

287 13 EMB Broca Gates nº 3 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,33 R$ 1.083,29 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

68

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

288 13 EMB Broca Gates nº 4 28 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 1.082,77 

289 13 EMB Broca Gates nº 1 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,29 R$ 1.082,77 

290 13 EMB Broca Gates nº 2 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,28 R$ 1.082,64 

291 13 EMB Broca Gates nº 3 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,37 R$ 1.083,81 

292 13 EMB Broca Gates nº 4 32 mm embalagem com 6 
unidades: Fabricada em aço inox cirúrgico, 
é utilizada para alargamento do terço 
cervical do canal dentário durante o 
tratamento endodôntico. 
Utilizada para alargamento do terço cervical 
do canal dentário. Embalagem com 6 
unidades. Broca de CA(baixa rotação). 

R$ 83,27 R$ 1.082,51 

293 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,65 R$ 331,25 
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295 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,64 R$ 330,00 

296 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1012 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,67 R$ 333,75 

297 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,59 R$ 323,75 

299 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,67 R$ 333,75 

300 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,75 R$ 343,75 

301 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,74 R$ 342,50 

303 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº1016: 
Indicada para Preparo Cavitário. Aço 
inoxidável de alta qualidade e dureza. 
Esterilizar Antes do Uso. Concentricidade do 
processo fabril. Diamantes selecionados, 

R$ 5,83 R$ 728,75 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

70

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

processo de fabricação que aumenta a 
quantidade de diamante na superfície do 
corte (60% contra 30% da maioria dos 
concorrentes), todas estas características 
otimizam tempo clínico, minimiza o tempo 
de cadeira do paciente e gera menor 
desconforto além de permitir uma maior 
durabilidade das pontas diamantadas. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

304 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1042: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
com 1 unidade. Alta rotação. 

R$ 2,61 R$ 326,25 

305 125 UNI Ponta Diamantada nº 1090: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade  
(alta rotação). 

R$ 2,74 R$ 342,50 

306 125 UNI Ponta Diamantada nº1092: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade 
(alta rotação). 

R$ 2,70 R$ 337,50 

308 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1153:  Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 

R$ 5,74 R$ 717,50 
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nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

309 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1031: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,64 R$ 330,00 

310 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1032: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,64 R$ 330,00 

311 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1033: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,67 R$ 333,75 

312 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1034: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,65 R$ 331,25 

313 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1035: Indicada para operações rotineiras 

R$ 5,79 R$ 723,75 
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de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

314 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1036: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

R$ 2,75 R$ 343,75 

315 125 UNI Ponta Diamantada 3195: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 2,63 R$ 328,75 

316 125 UNI Broca Diamantada n°3168: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 2,64 R$ 330,00 

317 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Lápis: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 

R$ 16,75 R$ 2.093,75 
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nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

318 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Pera: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 12,50 R$ 1.562,50 

 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 279/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

92 37 KIT Restaurador Provisório com 38 g de Pó + 
15ml de Líquido – Indicado para 
restaurações provisórias de longa espera 
(até 2 anos), forramento de cavidades sob 
restauração de amálgama, material 
restaurador de dentes decíduos e também 
usado para odonto geriatria. Na odontologia 
geriátrica é um produto ideal devido à 
rapidez, à facilidade de manipulação e às 
propriedades sedativas. Composição 
reforçada à base de óxido de zinco e 
eugenol. Permite a confecção de 
restaurações temporárias de longa duração, 
podendo ser mantido na cavidade bucal por 
até dois anos. Material ideal para a 
confecção de base de restaurações de 
amálgama. Durabilidade dos curativos. Alta 
resistência à compressão. Embalagem com 
38 g de Pó + 15ml de Líquido. 

R$ 19,64 R$ 726,68 

133 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 

R$ 2,79 R$ 1.046,25 
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em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

137 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 1.046,25 

141 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 1.046,25 

146 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1151: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,87 R$ 2.201,25 

159 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cônica 
Invertida: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 16,80 R$ 6.300,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

186 06 FRS Cimento Cirúrgico em Pó embalagem com 
50 g-Indicado para uso em cirurgias 
periodontais, ósseas ou muco gengivais ou 
em vestibuloplastia. O cimento cirúrgico é 
um material a base de óxido de zinco e 

R$ 28,26 R$ 169,56 
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eugenol, cujas propriedades físicas o 
tornam ideal para uso como protetor sobre a 
área operada após cirurgia. Produto não 
cancerígeno e de fácil manipulação. Melhor 
aderência e maior plasticidade. Pó a base 
de óxido de zinco. Cimento cirúrgico 
convencional. Sem asbesto (amianto). Não 
cancerígeno. Melhor aderência. Maior 
plasticidade. Ótima tolerabilidade. Fácil 
manipulação. Embalagem com 50 g. 

192 08 UNI Curativo Alveolar com própolis.10g-Ação 
cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e 
antimicrobiana. É principalmente indicado 
como uma barreira física após as extrações 
dentárias, conferindo proteção, pois age 
como um tampão alveolar moldável, 
constituindo um arcabouço sólido para a 
regeneração tecidual, evitando a 
contaminação das paredes ósseas. É 
eliminado gradualmente da cavidade 
alveolar em até 30 dias, à medida que 
ocorre o preenchimento do alvéolo-dentário 
com tecido de granulação e tecido ósseo 
neoformado. O único com própolis: o 
própolis presente na formulação, além de 
auxiliar na regeneração e na estimulação da 
cicatrização, auxilia também na analgesia 
proporcionando um pós-operatório mais 
tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi 
incorporado ao produto para auxiliar e 
complementar a ação de preenchimento 
através da estimulação da proliferação 
celular, além de possuir um leve poder 
antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol 
não provoca irritações ao contato com o 
tecido alveolar.  
Embalagem com 10 g. 

R$ 35,10 R$ 280,80 

195 02 FRS EDTA Trissódico líquido 20 ml - Indicado 
para facilitar a instrumentação endodôntica, 
principalmente dos condutos atresiados, e 
para melhorar a qualidade da cimentação de 
núcleos. Atua desmineralizando partículas 
dentinárias por quelação de íons de cálcio e 
magnésio, facilitando sua dissolução e 
absorção, mostrando-se como um efetivo 
agente quelante e lubrificante. E também 
efetivo na remoção de raspas dentinárias 
durante a terapia periodontal, expondo o 
colágeno e lubrificante. E também efetivo na 

R$ 7,04 R$ 14,08 
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remoção de raspas dentinárias durante a 
terapia periodontal, expondo o colágeno e 
facilitando a aderência do tecido conjuntivo 
tratado na superfície radicular. Este 
composto descalcifica a dentina a uma 
profundidade de 10 a 30um em 5 minutos. A 
sua solubilidade chega a30%e o seu ph 
entre 7,0 e 8,0é compatível com os tecidos 
vivos, conferindo ao produto uma irritação 
tecidual praticamente nula. Remoção da 
“smear layer”, facilitando a penetração de 
agentes adesivos ou cimentos no interior 
dos canalículos dentinários. Frascos com 
20ml. 

198 02 FRS Eucaliptol 10 ml- Indicado como solvente 
dos cones de guta-percha, auxiliando na 
remoção de obturação de canais 
radiculares. Eucaliptol é obtido do óleo 
essencial de várias espécies de eucaliptos, 
ricas em 1,8-Cineol. É um líquido límpido, 
incolor ou amarelo pálido, de odor 
aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 
clorofórmio, sulfeto de carbono,ácido acético 
glacial, óleos vegetais e essências. Frasco 
com 10 ml. 

R$ 12,57 R$ 25,14 

206 25 ROL Fita Banda Matriz metálica 05x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

R$ 2,05 R$ 51,25 

207 25 ROL Fita Banda Matriz metálica 07x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 

R$ 2,05 R$ 51,25 
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condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

213 25 FRS Formocresol frasco com 10ml-Utilizado 
como medicação curativa intracanal e em 
tratamentos endodônticos de dentes 
decíduos com a finalidade de mumificar o 
tecido pulpar.  A formulação do 
FORMOCRESOL obedece a padrões 
orientados pelas pesquisas atuais, sendo, 
portanto, mais diluído que a composição 
padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou 
superior eficácia e uma maior 
compatibilidade biológica. Sua função é fixar 
as polpas vivas, mantendo-as inertes e 
possibilitando a conservação do dente 
decíduo até uma época próxima da queda 
fisiológica (pulpotomia). Possui ação 
antibacteriana potente pela ação de seus 
componentes, o que justifica seu uso em 
curativos de demora em tratamentos 
endodônticos. Frasco com 10ml. 

R$ 5,99 R$ 149,75 

215 13 EMB Guta Percha Calibrada 15 a 40 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

R$ 25,95 R$ 337,35 

216 08 EMB Guta Percha Calibrada 45 a 80 28 mm - 
Indicados como obturadores de canais 
radiculares, demonstram ótima estabilidade 
dimensional, flexibilidade e alta 
radiopacidade. Alta qualidade no produto 
final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 
imagem em raio-X. Cor: Rosa. Tamanho: 28 
mm. Embalagem com 120 unidades. 

R$ 27,89 R$ 223,12 

217 13 UNI Hidróxido de Cálcio P.A - Indicado como 
medicação curativa intracanal e solução 
para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a 
formação de dentina reparadora, 
aumentando sua espessura e 
proporcionando maior proteção ao tecido 

R$ 5,89 R$ 76,57 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

78

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

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

223 13 CX Lima endodôntica 45 a 80 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

224 13 CX Lima endodôntica 45 a 80 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

225 13 UNI Lima endodôntica 15 a 40 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 

R$ 23,42 R$ 304,46 
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com 6 unidades. 
226 13 CX Lima endodôntica 45 a 80 31 mm - 

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

R$ 23,42 R$ 304,46 

227 13 CX Lima endodôntica nº 10 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

228 13 CX Lima endodôntica nº10 25 mm - Instrumento 
de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, 
empregado para preparo químico cirúrgico 
dos canais radiculares. Possui secção 
transversal em forma de quadrado, 
ocasionando bastante flexibilidade e muita 
resistência. Embalagem com 6 unidades. 

R$ 23,42 R$ 304,46 

234 10 FR Pedra Pomes Extra Fina com 100 g- 
Abrasivo e empregado na limpeza e 
polimento do esmalte dentário, ouro 
coesivo, amálgama e resina acrílica. Massa 
porosa acinzentada muito leve, áspera e 
inalterável ao ar, inodora e insípida. 
Embalagem com 100 g. 

R$ 4,72 R$ 47,20 

244 15 UNI Resina Microhibrida C 2 seringas com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 

R$ 31,93 R$ 478,95 
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sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

258 50 EMB Tira de Lixa de Aço com 12 unidades de 4 
mm – Para acabamento de restaurações 
interproximais. 
Tiras em aço inox. Supermaleável 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. 

R$ 5,69 R$ 284,50 

260 03 UNI Vaselina Sólida de 90 g- Vaselina Sólida é 
um produto indicado como emoliente. No 
tratamento de rachaduras da pele, como 
umectante. Tem efeito emoliente e melhora 
a elasticidade. Na odontologia, isola a resina 
acrílica de tecidos bucais. Tem efeito 
emoliente e melhora a elasticidade. Não é 
indicado o uso sobre preservativo de 
borracha. Embalagem com 1 pote de 90 g. 

R$ 16,43 R$ 49,29 

261 08 UNI Verniz Cavitário com 10ml- Indicado para 
reduzir a infiltração ao redor da maioria dos 
materiais restauradores, especialmente das 
restaurações de amálgama, é feito com 
matéria prima com alto teor de pureza. Cria 
uma barreira contra agentes químicos, 
forma uma película sobre a superfície e 
promove o selamento marginal. Solução de 
verniz cavitário, atua como uma barreira 
contra os agentes químicos presentes nos 
materiais restauradores. Diminuição da 
sensibilidade pós-operatória. É usado no 
tratamento do choque galvânico. 
Embalagem com 10ml. 

R$ 13,83 R$ 110,64 

294 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1011HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 

R$ 2,79 R$ 348,75 
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Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

298 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1013HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 348,75 

302 125 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015 HL: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 2,79 R$ 348,75 

307 125 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº1151: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 5,87 R$ 733,75 

320 125 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Cônica 
Invertida: Indicada acabamento fino de 
esmalte, compósitos, compômeros e 
porcelanas, nenhum abrasivo excede o 
desempenho das Pedras DURA-WHITE. 
Fabricadas em óxido de alumínio 
microgranulado, são perfeitamente 
balanceadas para cortar sem vibração. 
Podem ser esterilizadas em autoclave, 
estufa e a frio. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 16,80 R$ 2.100,00 

322 25 UNI Ponta Ultrassônica GD3 embalagens com 1 
unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis, coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes. Alcança 
também áreas interproximais e sulcos. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

R$ 138,27 R$ 3.456,75 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 277/2021 
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OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

28 225 CX Compressas de gazes 13 fio com 500 
unidades. 7,5x7,5cm não estéril-Indicadas 
para absorção de sangue e exsudatos, 
limpeza e cobertura de curativos em geral e 
antissepsia da pele e ou mucosas para 
procedimentos invasivos, fio 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 
x7,5cm. Não soltam fiapos, que possuem 
acabamento lateral em toda a sua extensão. 
9 fios. Embalagem com 500 unidades. 

R$ 23,20 R$ 5.220,00 

43 60 CX Fio de Sutura Nylon 4.0com agulha 3/8 CT 
2,0 cm. O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Fio de Nylon-Monofilamento 
preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 
2,0 cm. Agulha siliconizada, que permite 
uma penetração suave na pele do paciente. 
Atóxico, não-pirogênico, de uso único. 
Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são 
inspecionadas individualmente quanto à 
ponta, lubrificação e fixação para garantir 
punção fácil e segura. Embalados 
individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, 
sendo que a embalagem primária trata-se 
de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. Possui 
resistência à tração e resistência ao nó. 
Embalagem com 24 unidades.  

R$ 33,00 R$ 1.980,00 

103 300 GAL Detergente Enzimático Embalagem com 5 
litros- Indicado para limpeza de 
instrumentos médicos hospitalares, 
odontológicos e laboratórios. Possui eficácia 
na remoção e limpeza de matéria orgânica 
em endoscópios e fibroscópios. 
Comprovadamente com ação 
bacteriostática. 4 enzimas. Altamente eficaz 
contra a matéria orgânica. Possui alto poder 
desengordurante, removendo proteínas, 
amidos, lipídeos e componentes do biofilme 
e biocarga. Limpeza manual ou 

R$ 94,00 R$ 28.200,00 
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automatizada: Diluir o detergente na 
proporção de 1 ml do produto para cada 1 
litro de água, deixando agir por até 5 
minutos. Validade: 2 anos. Embalagem com 
5 litros. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 276/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

10 26 ROL Algodão Hidrófilo - Utilizado para 
higienização e assepsia da pele. Além de 
uso odontológico. Não estéril. Embalagem 
com 500 g. 

R$ 12,12 R$ 315,12 

12 75 CX Anestésico tópico pomada benzocaína 20% 
- Substância anestésica local, usada como 
calmante para dores, sua rápida aborção 
ocorre através das mucosas. Sabor Tutti-
Frutti. Embalagem com 12 gramas. 

R$ 7,80 R$ 585,00 

16 52 FRS Bicarbonato de Sódio para Ultrassom - No 
mais alto grau de pureza disponível, permite 
ótima profilaxia oral com remoção de placa 
bacteriana. Por possuir granulação Extra 
Fina proporciona jateamento amplo, livre e 
contínuo. Não causa danos ao esmalte e 
gengiva. Granulometria extrafina, não 
entope o equipamento. Grau de pureza de 
99%.  Embalagem com 250 g. 

R$ 9,15 R$ 475,80 

23 18 KIT Cimento Endodôntico pó 12 g + líquido 
10ml-Cimento Obturador à base de óxido de 
zinco e eugenol. Apresenta boa tolerância 
pelos tecidos apicais, radiopacidade e 
impermeabilidade. Possui uma fina 
granulação, propiciando uma mistura 
homogênea e um perfeito escoamento. 
Apresenta boa tolerância pelos tecidos 
apicais, radiopacidade e impermeabilidade. 
Cimento endodôntico à base de Óxido de 
Zinco e Eugenol. Kit com 1 pó 12 g + 
1líquido 10ml. 

R$ 23,37 R$ 420,66 

25 18 FRS Cimento Cirúrgico em Pó embalagem com 
50 g-Indicado para uso em cirurgias 
periodontais, ósseas ou muco gengivais ou 

R$ 25,60 R$ 460,80 
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em vestibuloplastia. O cimento cirúrgico é 
um material a base de óxido de zinco e 
eugenol, cujas propriedades físicas o 
tornam ideal para uso como protetor sobre a 
área operada após cirurgia. Produto não 
cancerígeno e de fácil manipulação. Melhor 
aderência e maior plasticidade. Pó a base 
de óxido de zinco. Cimento cirúrgico 
convencional. Sem asbesto (amianto). Não 
cancerígeno. Melhor aderência. Maior 
plasticidade. Ótima tolerabilidade. Fácil 
manipulação. Embalagem com 50 g. 

30 150 UNI Colgadura Individual-Indicado para prender 
e (ou) pendurar filmes radiográficos. 
Individual. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 4,48 R$ 672,00 

37 06 FRS Eucaliptol 10 ml- Indicado como solvente 
dos cones de guta-percha, auxiliando na 
remoção de obturação de canais 
radiculares. Eucaliptol é obtido do óleo 
essencial de várias espécies de eucaliptos, 
ricas em 1,8-Cineol. É um líquido límpido, 
incolor ou amarelo pálido, de odor 
aromático, canforáceo, característico de e 
sabor picante. Fácil manuseio. Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 
clorofórmio, sulfeto de carbono,ácido acético 
glacial, óleos vegetais e essências. Frasco 
com 10 ml. 

R$ 6,57 R$ 39,42 

38 75 UNI Eugenol com 20ml- Utilizado em conjunto 
com cimentos endodônticos e outros 
cimentos à base de óxido de zinco, para o 
preparo de pasta de óxido de zinco e 
Eugenol.  Possui propriedades 
antissépticas, analgésicas e mecânicas 
quando combinado ao óxido de zinco.  
Embalagem com 20ml. 

R$ 9,50 R$ 712,50 

39 37 CX Filme Radiográfico Adulto com 150 unidades 
– caixas com 150 unidades Indicado para 
tomadas radiográficas intraorais (3x4cm), 
velocidade-E. Tempo de exposição entre 
0,08 s e 0,16 s e com cantos arredondados 
(Softopac), dependendo do dente (70K V-10 
mA a 20 cm).Processamento manual ou 
automático, plástico extramacio, resistente à 
saliva e desinfectável. Arquivamento 
garantido por até 30 anos. 

R$ 165,24 R$ 6.113,88 

40 22 CX Filme Radiográfico Infantil com 100 
unidades –  caixas com 100 unidades. 

R$ 220,32 R$ 4.847,04 
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Indicado para tomadas radiográficas 
intraorais (3x4cm), velocidade-E. Tempo de 
exposição entre 0,08 s e 0,16 s e com 
cantos arredondados (Softopac), 
dependendo do dente (70K V-10 mA a 20 
cm).Processamento manual ou automático, 
plástico extramacio, resistente à saliva e 
desinfectável. Arquivamento garantido por 
até 30 anos. 

45 75 ROL Fita Banda Matriz metálica 05x0,05x500mm 
rolo de 50 cm- Indicada para reconstrução 
de dentes posteriores, possui uma 
superfície uniforme. Suas bordas não 
machucam o paciente, é de fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração. 
Promove o contorno proximal, sendo rígida 
o suficiente para não se descolar durante a 
condensação do amálgama. Confeccionada 
de aço inoxidável. Superfície uniforme, 
bordas não machuca o paciente. Flexível: 
Promove o contorno proximal; fácil remoção 
sem danificar a restauração. Embalagem 
com 1 rolo com 50 cm. 

R$ 1,15 R$ 86,25 

56 37 UNI Hidróxido de Cálcio P.A - Indicado como 
medicação curativa intracanal e solução 
para irrigação de canais radiculares. É 
considerado excelente para estimular a 
formação de dentina reparadora, 
aumentando sua espessura e 
proporcionando maior proteção ao tecido 
pulpar. Tem a propriedade de estimular a 
formação de dentina esclerosada e 
reparadora. Protege a polpa contra os 
estímulos termoelétricos. Protege a polpa da 
ação de agentes tóxicos de alguns materiais 
restauradores. Os micro-organismos não 
podem desenvolver-se em contato direto 
com o Hidróxido de Cálcio. O produto pode 
atuar por vários dias. Curativos com 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo 
prazo tem mostrado a reversão de várias 
alterações periapicais. Provoca a inibição da 
proliferação bacteriana. Pode privar os 
micro-organismos residuais do seu 
suprimento nutritivo prevenindo a 
penetração do exsudato no interior do 
sistema de canais radiculares. O pH 12,4, 
altamente alcalino, pode favorecer a morte 
bacteriana. Alto grau de pureza garantida 

R$ 3,96 R$ 146,52 
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pelos melhores fornecedores da matéria 
prima do mercado e a nossa constante 
avaliação laboratorial do produto. 
Embalagem com 10 g. 

58 67 KIT Ionômero de Vidro Restaurador 10 g de pó 
+ 8 g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco 
de espatulação- Indicado para: 
Restaurações de dentes decíduos, 
restaurações tipo classe III e V. 
Reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas, para tratamento restaurador a 
traumático (ART), cimentações provisórias 
de coroas, restaurações provisórias. É um 
cimento de presa rápida, possui uma boa 
adesão ao esmalte e à dentina sendo 
desnecessário a criação de retenções. 
Biocompatível. Maior capacidade de 
liberação de flúor com finalidade 
anticariogênica. 
Maior capacidade de recarga de flúor. 
Embalagem com 10 g de pó + 8 g de líquido 
+ 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. 

R$ 17,66 R$ 1.183,22 

59 22 EMB Lençol de Borracha tamanho 15x15cm- 
Indicado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade 
de contaminação. O lençol de borracha é 
produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 
Isento de pó. Embalagem com 26 unidades. 

R$ 22,72 R$ 499,84 

60 45 CX Lima endodôntica 15 a 40 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 681,75 

61 45 UNI Lima endodôntica 15 a 40 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 681,75 
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62 37 CX Lima endodôntica 45 a 80 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

63 37 CX Lima endodôntica 45 a 80 25 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

64 37 UNI Lima endodôntica 15 a 40 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

65 37 CX Lima endodôntica 45 a 80 31 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

66 37 CX Lima endodôntica nº 10 21 mm - 
Instrumento de aço inoxidável de alta 
qualidade, proporcionando maior 
durabilidade, empregado para preparo 
químico cirúrgico dos canais radiculares. 
Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante 
flexibilidade e muita resistência. Embalagem 
com 6 unidades. 

R$ 15,15 R$ 560,55 

67 37 CX Lima endodôntica nº10 25 mm - Instrumento 
de aço inoxidável de alta qualidade, 
proporcionando maior durabilidade, 

R$ 15,15 R$ 560,55 
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empregado para preparo químico cirúrgico 
dos canais radiculares. Possui secção 
transversal em forma de quadrado, 
ocasionando bastante flexibilidade e muita 
resistência. Embalagem com 6 unidades. 

68 75 FRS Lubrificante Para Peças de Mão com 200ml 
com bico-- 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.  Óleo mineral de baixa 
viscosidade, não tóxico, com alto grau de 
pureza. Propriedade Antioxidante / 
Lubrificante / Ação detergente / bactericida 
(Durabilidade Maior). Lubrifica, limpa e 
protege peças de mão odontológicas. A 
manutenção diária apropriada estende a 
vida útil do instrumento e assegura boa 
performance, possui ação detergente e 
bactericida. Alcance do jato até o final da 
caneta, bicos de alta e baixa rotação. 
Compatível para todos equipamentos, 
aplicação direta e precisa. Suporta altas 
temperaturas. Embalagem com 200ml. 

R$ 16,52 R$ 1.239,00 

75 60 UNI Ponta de Papel Absorvente 45 a 40 – Usado 
em endodontia para a obturação de canais 
radiculares.  
Com alto poder de absorção. São feitos pelo 
processo manual, por ser este processo 
tradicionalmente, o que permite maior 
precisão na calibragem dos cones. 
Embalagem com 120 unidades. 

R$ 19,17 R$ 1.150,20 

76 60 UNI Resina Microhibrida A1 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 

R$ 30,98 R$ 1.858,80 
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possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura; Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

77 60 UNI Resina Microhibrida A2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,98 R$ 1.858,80 

78 60 UNI Resina Microhibrida A3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 

R$ 30,98 R$ 1.858,80 
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TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

79 60 UNI Resina Microhibrida A3.5 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,37 R$ 1.822,20 

80 45 UNI Resina Microhibrida B2 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 

R$ 30,98 R$ 1.394,10 
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preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

81 45 UNI Resina Microhibrida B3 seringa com 4 g- 
Resina microhíbrida para restaurações 
diretas em dentes anteriores e posteriores 
em Classes I, II, III, IV e V, incluindo 
superfícies oclusais; Restaurações indiretas 
(inlays, onlays e facetas); Fechamento de 
diastemas; Confecção de núcleos de 
preenchimento; Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Consistência: Composta. 
Preenchimento: 2,5 mm. Composição: 
TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada 
tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
Elevada resistência ao desgaste, o que 
possibilita seu uso em áreas extensas e 
sujeitas a grande esforço mastigatório; 
Material com elevada dureza, resistência à 
compressão e à fratura. Efeito camaleônico: 
imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa 
estética, através de técnica simplificada; 
Carga em zircônia e sílica que garante 
elevadas propriedades mecânicas. Sistema 
de cores simplificado: total de 12 cores mais 
utilizadas no dia a dia. Maior fluorescência. 
Ótimos resultados estéticos. Alta resistência 
ao desgaste. Seringa com 4 g. 

R$ 30,98 R$ 1.394,10 

93 22 KIT Selante com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 
Ácido ataque gel de 3 g- Produto para ser 
aplicado nas superfícies oclusais dos 
dentes. O produto polimerizado forma uma 

R$ 27,99 R$ 615,78 
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película contínua e resistente, utilizada para 
vedar fissuras, fóssulas e sulcos, 
protegendo-os das cáries. O produto possui 
ainda uma ação complementar de profilaxia, 
devido à presença de fluoretos em sua 
formulação. 
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. 
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. 
A utilização de selantes tem sido 
amplamente recomendada devido ao seu 
sucesso em reduzir significativamente as 
cáries oclusais. Contém duas fontes de flúor 
conferindo ao produto uma ação rápida 
inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e 
uma ação mais moderada porém profunda 
(Fluoreto de Cálcio); Fotopolimerizável. Alto 
índice de adesão. Ótima fluidez, bom 
escoamento nas fóssulas e fissuras. 
Liberação de Flúor – atividade 
anticariogênica. Menores índices de recidiva 
de cárie em dentes selados. Embalagem 
com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 Ácido 
ataque gel de 3 g. 

97 150 EMB Tira de Lixa de Aço com 12 unidades de 4 
mm – Para acabamento de restaurações 
interproximais. 
Tiras em aço inox. Supermaleável 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. 

R$ 4,25 R$ 637,50 

101 37 CTL Extirpa Nervos com 10 unidades – Indicado 
para a remoção de conteúdo pulpar. 
Instrumentos farpados. Pré-esterilizados. 
Extirpa Nervos Branco: Nº25. Extirpa 
Nervos Amarelo: Nº30. Extirpa Nervos 
Vermelho: Nº35. Extirpa Nervos Azul: Nº40. 
Extirpa Nervos Verde: Nº45. Extirpa Nervos 
Preto: Nº50. Cartelas com 10 unidades. 

R$ 32,63 R$ 1.207,31 

138 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 1,65 R$ 618,75 

139 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1014HL: 
Utilizadas para determinar retenções 

R$ 1,65 R$ 618,75 
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adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

140 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº 1015: 
Utilizadas para determinar retenções 
adicionais em cavidade de classes I e V, e 
planificação de paredes do preparo. Haste 
em aço inoxidável. Cônica Extremidade 
Arredondada. Alta rotação. Embalagem com 
1 unidade 

R$ 1,65 R$ 618,75 

142 375 UNI Bronca Esférica Diamantada nº1016: 
Indicada para Preparo Cavitário. Aço 
inoxidável de alta qualidade e dureza. 
Esterilizar Antes do Uso. Concentricidade do 
processo fabril. Diamantes selecionados, 
processo de fabricação que aumenta a 
quantidade de diamante na superfície do 
corte (60% contra 30% da maioria dos 
concorrentes), todas estas características 
otimizam tempo clínico, minimiza o tempo 
de cadeira do paciente e gera menor 
desconforto além de permitir uma maior 
durabilidade das pontas diamantadas. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,65 R$ 618,75 

143 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1042: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
com 1 unidade. Alta rotação. 

R$ 1,65 R$ 618,75 

144 375 UNI Ponta Diamantada nº 1090: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade  
(alta rotação). 

R$ 1,65 R$ 618,75 
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145 375 UNI Ponta Diamantada nº1092: Utilizada em 
operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Promovem 
o avivamento de ângulos diedros, 
produzindo superfícies em ângulo reto. São 
destinadas à confecção e acabamento de 
términos em forma de ombro ou degrau 
marginal em preparos cavitários protéticos. 
Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da 
haste. Alta durabilidade e Excelente 
performance. Embalagem com 1 unidade 
(alta rotação). 

R$ 1,65 R$ 618,75 

150 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1033: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,60 R$ 600,00 

151 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1034: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,62 R$ 607,50 

152 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1035: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 
nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Embalagem 
esterilizada por raios gama; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,62 R$ 607,50 

153 375 UNI Ponta Diamantada Tronco Cônica Invertida 
nº 1036: Indicada para operações rotineiras 
de desgaste em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Permitem 
a confecção de bisel côncavo em esmalte 

R$ 1,62 R$ 607,50 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

95

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

nas cavidades preparadas, tanto em dentes 
anteriores como posteriores. Confeccionada 
em aço e impregnada com diamantes 
naturais através de eletrólise; Alta rotação. 
Embalagem com 1 unidade. 

154 375 UNI Ponta Diamantada 3195: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,62 R$ 607,50 

155 375 UNI Broca Diamantada n°3168: Indicada para 
preparos cavitários intra e extracoronários e 
confeccionar o bisel da caixa proximal em 
cavidades para restaurações indiretas 
metálicas, de porcelana ou resina composta 
de laboratório. O formato em ponta de 
chama permite romper o ponto de contato 
proximal. Permite manobras sobre faces 
livres ou proximais, em prótese ou 
dentistica, na confecção de biseis, 
chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Haste em aço inoxidável. Alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 1,62 R$ 607,50 

156 375 UNI Ponta de Polímero Dura Shofu Lápis: 
Indicada acabamento fino de esmalte, 
compósitos, compômeros e porcelanas, 
nenhum abrasivo excede o desempenho 
das Pedras DURA-WHITE. Fabricadas em 
óxido de alumínio microgranulado, são 
perfeitamente balanceadas para cortar sem 
vibração. Podem ser esterilizadas em 
autoclave, estufa e a frio. Embalagem com 1 
unidade 

R$ 8,95 R$ 3.356,25 

160 75 UNI Ponta Ultrassônica GD1 embalagens com 1 
unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes pouco 
aderidos ou em pequena quantidade. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 

R$ 68,14 R$ 5.110,50 
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Embalagens com 1 unidade. 
161 75 UNI Ponta Ultrassônica GD3 embalagens com 1 

unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis, coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes. Alcança 
também áreas interproximais e sulcos. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

R$ 131,00 R$ 9.825,00 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

321 25 UNI Ponta Ultrassônica GD1 embalagens com 1 
unidade: Remoção de acúmulos 
clinicamente visíveis coronais ou a margens 
gengival em todos os quadrantes pouco 
aderidos ou em pequena quantidade. 
Compatível: Altsonic ceramic I e II, Altsonic 
Jet ceramic, Kavo,Ortus, Odontomedics. 
Embalagens com 1 unidade. 

R$ 68,14 R$ 1.703,50 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 281/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

165 75 GAL Água destilada 5 litros-Indicado para uso em 
autoclaves, confecção de próteses e 
artesanatos, enxágue de vidraria e 
instrumentos e outros que necessitem de 
água pura isenta de químicos, minerais e 
sais minerais. Não estéril e quimicamente 
pura, isenta de sais solúveis. Água obtida 
através do processo de condensação do 
vapor de água obtido pela ebulição ou pela 
evaporação. Embalagem com 5 litros. 

R$ 12,49 R$ 936,75 

166 25 FRS Água Oxigenada 10 volumes 1 litro-
Antisséptico para uso em feridas e como 
removedor de tecidos mortos. Princípio 
ativo: peróxido de hidrogênio 3%.  

R$ 4,99 R$ 124,75 

178 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 10 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 

R$ 55,50 R$ 2.775,00 
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de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

179 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 15 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 83,80 R$ 4.190,00 

188 20 UNI Coletor Rígido para material Perfurocortante 
Amarelo 07 Litros-Coletor Rígido para 
Material Perfurocortante Amarelo 07 Litros. 
Desenvolvido para descartar materiais que 
cortam ou perfuram, provenientes das ações 
de atenção a Saúde gerados em hospitais, 
laboratórios, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. Fabricado em 
Polietileno Rígido; Disponível na cor 
Amarelo; Translúcido permite a visualização 
do nível de descarte; Possui sistema de 
fechamento que garante a vedação da 
tampa, evitando o escape do resíduo; 
Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; 
Possui desconectador de agulha no bocal 
da tampa; Descartável e de uso único. 

R$ 38,74 R$ 774,80 

189 75 CX Compressas de gazes 13 fio com 500 
unidades. 7,5x7,5cm não estéril-Indicadas 
para absorção de sangue e exsudatos, 
limpeza e cobertura de curativos em geral e 
antissepsia da pele e ou mucosas para 
procedimentos invasivos, fio 100% algodão, 
alvejadas e isentas de impurezas, 

R$ 23,89 R$ 1.791,75 
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substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 
x7,5cm. Não soltam fiapos, que possuem 
acabamento lateral em toda a sua extensão. 
9 fios. Embalagem com 500 unidades. 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 275/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

09 2.212 FRS Álcool 70% etílico líquido 1 litro–Indicado 
para desinfecção de nível médio ou 
intermediário em superfícies fixas e 
ambientes. Hidratado na concentração de 
70ºINPM (70%em peso). Deve ser utilizado 
puro, procedendo 3 aplicações com 
intervalos de 10 minutos entre cada uma 
delas. Embalagem com 1litro. 

R$ 7,83 R$ 17.319,96  

108 300 GAL Detergente Embalagem com 5 litros- 
Indicado para a limpeza de consultórios 
odontológicos. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
Vinil. É um detergente neutro, composto de 
tensoativos aniônicos.  Embalagem com 5 
litros. 

R$ 29,77 R$ 8.931,00 

109 187 GAL Sabonete Anti-septico 5 Lt – Sabonete 
especialmente desenvolvido para atender às 
necessidades de profissionais da área 
médica e odontológica, servindo também 
para consumo próprio, utilizando em 
banheiros para higienização, assepsia e 
hidratação das mãos. Fabricado com 
matérias primas da mais alta qualidade, tem 
como agentes de limpeza uma nova 
geração de tensoativos naturais. Além disso, 
contém nas suas formulações agentes 
emolientes que protegem a pele evitando o 
ressecamento, mesmo em caso de lavagens 
sucessivas.  Embalagem com 5 litros. 

R$ 41,56 R$ 7.771,72 
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COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

170 738 FRS Álcool 70% etílico líquido 1 litro–Indicado 
para desinfecção de nível médio ou 
intermediário em superfícies fixas e 
ambientes. Hidratado na concentração de 
70ºINPM (70%em peso). Deve ser utilizado 
puro, procedendo 3 aplicações com 
intervalos de 10 minutos entre cada uma 
delas. Embalagem com 1litro. 

R$ 7,83 R$ 5.778,54 

269 100 GAL Detergente Embalagem com 5 litros- 
Indicado para a limpeza de consultórios 
odontológicos. Podendo ser aplicado em 
mobília, artigos, pisos, paredes e 
instrumentação em geral. Sua aplicação 
segura pode ser em acrílicos, vidrados, 
pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, 
polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e 
Vinil. É um detergente neutro, composto de 
tensoativos aniônicos.  Embalagem com 5 
litros. 

R$ 29,77 R$ 2.977,00 

270 63 GAL Sabonete Anti-septico 5 Lt – Sabonete 
especialmente desenvolvido para atender às 
necessidades de profissionais da área 
médica e odontológica, servindo também 
para consumo próprio, utilizando em 
banheiros para higienização, assepsia e 
hidratação das mãos. Fabricado com 
matérias primas da mais alta qualidade, tem 
como agentes de limpeza uma nova 
geração de tensoativos naturais. Além disso, 
contém nas suas formulações agentes 
emolientes que protegem a pele evitando o 
ressecamento, mesmo em caso de lavagens 
sucessivas.  Embalagem com 5 litros. 

R$ 41,56 R$ 2.618,28 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 274/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

04 225 GAL Água destilada 5 litros-Indicado para uso em 
autoclaves, confecção de próteses e 
artesanatos, enxágue de vidraria e 

R$ 9,60 R$ 2.160,00 
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instrumentos e outros que necessitem de 
água pura isenta de químicos, minerais e 
sais minerais. Não estéril e quimicamente 
pura, isenta de sais solúveis. Água obtida 
através do processo de condensação do 
vapor de água obtido pela ebulição ou pela 
evaporação. Embalagem com 5 litros. 

05 75 FRS Água Oxigenada 10 volumes 1 litro-
Antisséptico para uso em feridas e como 
removedor de tecidos mortos. Princípio 
ativo: peróxido de hidrogênio 3%.  

R$ 4,60 R$ 345,00 

17 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 10 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 52,11 R$ 7.816,50 

18 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 15 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 78,92 R$ 11.838,00 

19 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 20 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 

R$ 104,91 R$ 15.736,50 
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asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

20 150 UNI Bobina para esterilização em autoclave 25 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 134,94 R$ 20.241,00 

27 60 UNI Coletor Rígido para material Perfurocortante 
Amarelo 07 Litros-Coletor Rígido para 
Material Perfurocortante Amarelo 07 Litros. 
Desenvolvido para descartar materiais que 
cortam ou perfuram, provenientes das ações 
de atenção a Saúde gerados em hospitais, 
laboratórios, consultórios médicos, 
odontológicos e veterinários, com carga 
potencialmente infectante. Fabricado em 
Polietileno Rígido; Disponível na cor 
Amarelo; Translúcido permite a visualização 
do nível de descarte; Possui sistema de 
fechamento que garante a vedação da 
tampa, evitando o escape do resíduo; 
Disponível apenas no tamanho de 7 Litros; 
Possui desconectador de agulha no bocal 
da tampa; Descartável e de uso único. 

R$ 38,72 R$ 2.323,20 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 241/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 138/2021 – ATA DE REGISTRO: 282/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de materiais odontológicos 
para o Centro de Especialidades Odontológicas, UBS e UFS, conforme edital. 
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Ite
m 

Qtd. Unid
. 

Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

167 40 CX Agulha Gengival 30 G curta descartável com 
100 unidades – Agulha gengival para 
anestesia odontológica 30G-curta, 

R$ 36,00 R$ 1.440,00 
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descartável, estéril, confeccionada em aço 
inoxidável, com bisel trifacetado, afiado e 
sem rebarbas, com sistema de encaixe 
universal, embalada individualmente. 
Acondicionadas em caixas com 100 
unidades. 

168 25 CX Agulha Gengival 27G longa descartável - 
Agulha gengival para anestesia 
odontológica 27G-Longa, descartável, 
estéril, confeccionada em aço inoxidável, 
com bisel trifacetado, afiado e sem 
rebarbas, com sistema de encaixe universal, 
embalada individualmente. Acondicionadas 
em caixas com 100 unidades. 

R$ 36,00 R$ 900,00 

169 33 CX Agulha Gengival 30G extracurta 15 mm - 
caixas com 100 unidades. Indicado para 
aplicação de anestésicos injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com 
niquelação galvânica; Produto estéril. 30G 
extracurta 15 mm. 

R$ 34,00 R$ 1.122,00 

171 09 ROL Algodão Hidrófilo - Utilizado para 
higienização e assepsia da pele. Além de 
uso odontológico. Não estéril. Embalagem 
com 500 g. 

R$ 14,00 R$ 126,00 

173 25 CX Anestésico tópico pomada benzocaína 20% 
- Substância anestésica local, usada como 
calmante para dores, sua rápida aborção 
ocorre através das mucosas. Sabor Tutti-
Frutti. Embalagem com 12 gramas. 

R$ 8,00 R$ 200,00 

181 50 UNI Bobina para esterilização em autoclave 25 
cm x 100m-Com indicadores químicos para 
uso em esterilização a vapor ou gás óxido 
de etileno. Livre de rasgos, dobras ou 
diferenças de espessura; baixa 
permeabilidade a líquidos; porosidade 
controlada em toda extensão; livre de 
cargas minerais e braqueado óptico; 
barreira microbiana. Proporciona a abertura 
asséptica da embalagem processada de 
maneira íntegra (sem romper durante a 
abertura e sem resquício de fibras de papel) 
Altamente resistente às tensões de 
manipulação. 

R$ 125,00 R$ 6.250,00 

183 06 CX Cera 7 Rosa - Indicado para registro de 
mordida, pode ser refundida sem perder 
suas propriedades. 
Qualidade constante. Embalagem com 18 

R$ 25,00 R$ 150,00 
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unidades 
187 06 FRS Cimento Cirúrgico Líquido embalagem com 

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

R$ 25,67 R$ 154,02 

196 150 UNI Escova de Robson – Indicado para profilaxia 
suave e sem dor. Fabricada em cerdas de 
Nylon ultraflexível com maciez capaz de 
penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da 
gengiva, sem causar trauma. Cerdas: 
macias/soft. Embalagem com 1 unidade. 

R$ 1,10 R$ 165,00 

204 20 CX Fio de Sutura Nylon 4.0com agulha 3/8 CT 
2,0 cm. O fio de sutura agulhado tem como 
finalidade a sutura agulhada de tecidos 
orgânicos, auxiliando em procedimentos 
cirúrgicos. Fio de Nylon-Monofilamento 
preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 
2,0 cm. Agulha siliconizada, que permite 
uma penetração suave na pele do paciente. 
Atóxico, não-pirogênico, de uso único. 
Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são 
inspecionadas individualmente quanto à 
ponta, lubrificação e fixação para garantir 
punção fácil e segura. Embalados 
individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, 
sendo que a embalagem primária trata-se 
de envelope metalizado internamente, 
garantindo a integridade do fio. Possui 
resistência à tração e resistência ao nó. 
Embalagem com 24 unidades.  

R$ 36,00 R$ 720,00 

214 18 FR Flúor GeL 200ml- Prevenção da cárie 
dentária e a desmineralização e 
descalcificação. Flúor tópico cristal. Gel 
tixotrópico, neutro, sem corantes, para uso 
tópico. O produto age em 1 minuto e não 
possui corantes. Gel tixotrópico, Sabor: 
morango. Embalagem de 200ml. 

R$ 5,00 R$ 90,00 

220 08 EMB Lençol de Borracha tamanho 15x15cm- 
Indicado para isolamento absoluto do 
campo operatório, reduzindo a possibilidade 
de contaminação. O lençol de borracha é 

R$ 26,00 R$ 208,00 
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produzido de látex natural e utilizado para 
isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 
Isento de pó. Embalagem com 26 unidades. 

230 25 UNI Restaurador Provisório com 35 g Amarelo 
(sem Flúor)- Obturação temporária, para 
tratamentos endodôntico e outros. Maleável, 
fácil manipulação e remoção. Vedação 
hermética. Não contém eugenol. Pote com 
35 g Amarelo (sem Flúor). 

R$ 29,42 R$ 735,50 

231 23 UNI Óxido de Zinco pó com 50 g- Usado como 
agente de restauração provisória, agente de 
forramento de cavidade, agente para 
cimentação provisória ou permanente, 
agente para obturação de canais radiculares 
ou como cimento cirúrgico. Seu PH é 
praticamente neutro tendendo para ligeira 
alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. Estudos têm 
demonstrado que a infiltração marginal é 
mínima, com excelente adaptação após sua 
inclusão na cavidade. Efeito isolante, possui 
contração mínima,ótimo vendamento 
marginal. Efeito anódino, matéria prima de 
alta qualidade garantindo grande teor de 
pureza. Embalagem com 50 g. 

R$ 5,00 R$ 115,00 

233 13 UNI Pasta Profilática com 90 g- Indicada para 
utilização em procedimentos de limpeza, 
remoção de detritos, manchas, placas 
bacterianas e polimento, como parte do 
tratamento profissional de profilaxia de 
cáries e doenças periodontais. Consistência 
adequada, não escorre para cavidade bucal. 
Utilizada com escovas de Robinson ou com 
taças de borracha. Utilizada como pasta de 
polimento inicial. Usada em adultos e 
crianças. Nos Sabores tutti-frutti ou menta. 
Embalagem com 90 g. 

R$ 5,00 R$ 65,00 

253 13 KIT Restaurador Provisório com 38 g de Pó + 
15ml de Líquido – Indicado para 
restaurações provisórias de longa espera 
(até 2 anos), forramento de cavidades sob 
restauração de amálgama, material 
restaurador de dentes decíduos e também 
usado para odonto geriatria. Na odontologia 
geriátrica é um produto ideal devido à 
rapidez, à facilidade de manipulação e às 
propriedades sedativas. Composição 

R$ 19,00 R$ 247,00 
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reforçada à base de óxido de zinco e 
eugenol. Permite a confecção de 
restaurações temporárias de longa duração, 
podendo ser mantido na cavidade bucal por 
até dois anos. Material ideal para a 
confecção de base de restaurações de 
amálgama. Durabilidade dos curativos. Alta 
resistência à compressão. Embalagem com 
38 g de Pó + 15ml de Líquido. 

254 08 KIT Selante com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 
Ácido ataque gel de 3 g- Produto para ser 
aplicado nas superfícies oclusais dos 
dentes. O produto polimerizado forma uma 
película contínua e resistente, utilizada para 
vedar fissuras, fóssulas e sulcos, 
protegendo-os das cáries. O produto possui 
ainda uma ação complementar de profilaxia, 
devido à presença de fluoretos em sua 
formulação. 
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. 
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. 
A utilização de selantes tem sido 
amplamente recomendada devido ao seu 
sucesso em reduzir significativamente as 
cáries oclusais. Contém duas fontes de flúor 
conferindo ao produto uma ação rápida 
inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e 
uma ação mais moderada porém profunda 
(Fluoreto de Cálcio); Fotopolimerizável. Alto 
índice de adesão. Ótima fluidez, bom 
escoamento nas fóssulas e fissuras. 
Liberação de Flúor – atividade 
anticariogênica. Menores índices de recidiva 
de cárie em dentes selados. Embalagem 
com 2 Seringas, 2,5 g cada + 1 Ácido 
ataque gel de 3 g. 

R$ 22,00 R$ 176,00 

257 75 UNI Taça de Borracha com 1 unidade –Indicada 
para profilaxia suave e sem dor. 
Granulometria soft e ultra-soft para profilaxia 
subgengival sem agredir à gengiva. 
Fabricada em látex flexível e macio, 
proporcionando uma penetração de até 4 
mm sem causar trauma. Branca Ultra-Soft: 
ECRC-W; Embalagem com 1 unidade 

R$ 1,20 R$ 90,00 

264 100 GAL Detergente Enzimático Embalagem com 5 
litros- Indicado para limpeza de 
instrumentos médicos hospitalares, 
odontológicos e laboratórios. Possui eficácia 
na remoção e limpeza de matéria orgânica 

R$ 95,00 R$ 9.500,00 
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em endoscópios e fibroscópios. 
Comprovadamente com ação 
bacteriostática. 4 enzimas. Altamente eficaz 
contra a matéria orgânica. Possui alto poder 
desengordurante, removendo proteínas, 
amidos, lipídeos e componentes do biofilme 
e biocarga. Limpeza manual ou 
automatizada: Diluir o detergente na 
proporção de 1 ml do produto para cada 1 
litro de água, deixando agir por até 5 
minutos. Validade: 2 anos. Embalagem com 
5 litros. 

265 200 PCT Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 
embalagem com 1.000 unidades 20X23cm-  
Indicado para secar as mãos. Tamanho: 
20x23cm. 100% celulose virgem.  Macio.  
Resistente.  Absorvente.  Embalagem com 
1.000 unidades. 

R$ 11,00 R$ 2.200,00 

266 125 UNI Seringa Hipodérmica Sem Agulha 10ml- 
Confeccionadas em polipropileno 
especialmente desenvolvimento para as 
seringas BD, proporcionando maior 
transparência; Melhor leitura na dosagem 
através de stopper mais fino; 
Êmbolo não se desprende do cilindro devido 
ao especial anel de retenção; Produto estéril 
embalado unitariamente; São utilizadas para 
irrigações em geral (cirurgias, 
procedimentos endodônticos, entre 
outros).10ml. Unidade. 

R$ 1,12 R$ 140,00 

267 01 CX Agulha Hipodérmica 25x0,7 mm embalagem 
com 100 unidades- São utilizadas para 
irrigações em geral (cirurgias, 
procedimentos endodônticos, entre 
outros).Tamanho: 25mmx0,7mm. Cânula 
siliconizada que desliza facilmente, 
diminuindo a dor do paciente; Bisel 
trifacetado que torna a aplicação mais fácil e 
reduz a dor do paciente; Protetor plástico 
que garante a total proteção da agulha para 
um melhor acoplamento à seringa. 
Embalagem com 100 unidades. 

R$ 28,56 R$ 28,56 

268 50 UNI Almotolia Graduada frasco com 500ml- 
Recipiente indicado para armazenamento 
de líquidos. Frasco de 500ml. 

R$ 12,72 R$ 636,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 245/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 142/2021 – ATA DE REGISTRO: 286/2021 
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OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de eletroeletrônicos para a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e seus equipamentos, 
conforme edital. 
MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP 
LOTE 02 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 02 unid. TELEVISÃO 43 POLEGADAS: versão a 
cores, smart tv, full hd;  tela com tecnologia 
led; de 43 polegadas; com resolução full hd,  
wireless lan embutido padrão 
802.11a/b/g/n/ac, acesso a internet; 01 
entrada ethernet lan; potência de saída do 
áudio mínima de 10w+10w; conexões de 
entrada de no mínimo 02 hdmi, 02 usb,01 
entrada vídeo composto; 01 saída de áudio 
digital, 01 saida de fones de ouvido; com 
recepção para com recepção para tv de 
sinal digital com conversor integrado, 
uhf,vhf,cabo; sistema de cores pal-m ntsc; 
controle remoto com controle remoto; 
voltagem bivolt automático; medindo 
aproximadamente 1090 x 650 x 70 mm (sem 
base); pesando no máximo de 13kg; com 
garantia mínima de 12 meses; manual em 
português e guia de instalação rápida; 
fornecido com cabo de energia, controle 
remoto e base para mesa. 

R$ 2.200,50 R$ 4.401,00 

02 07 unid. TELEVISÃO 49 POLEGADAS: versão a 
cores, smart tv, 4k hdr; sistema operacional 
android tv; tela com tecnologia led; de 49 
polegadas; com resolução de 3840 x 2160 
pixel, 4k uhd; taxa de atualização mínimo de 
60hz; de aproximadamente 123cm; wireless 
lan embutido padrão 802.11a/b/g/n/ac, 
acesso a internet; 01 entrada ethernet lan; 
potência de saída do áudio mínima de 
10w+10w; conexões de entrada de no 
mínimo 04 hdmi, 03 usb,01 entrada vídeo 
composto; 01 saída de áudio digital, 01 
saida de fones de ouvido; com recepção 
para com recepção para tv de sinal digital 
com conversor integrado, uhf,vhf,cabo; 
sistema de cores pal-m ntsc; controle 
remoto com controle remoto; voltagem bivolt 
automático; medindo aproximadamente 
1090 x 650 x 70 mm (sem base); pesando 
no máximo de 13kg; com garantia mínima 
de 12 meses; manual em português e guia 

R$ 3.407,00 R$ 23.849,00 
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de instalação rápida; fornecido com cabo de 
energia, controle remoto e base para mesa. 

Valor Global do Lote: R$ 28.250,00 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 
 
PROCESSO: 250/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 147/2021 – ATA DE REGISTRO: 287/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de serviços de sanitização 
para aplicação de produtos químicos saneantes (quartenário de amônia) em conformidade 
com as recomendações da ANVISA, em superfícies, eliminando micro-organismos como 
fungos, ácaros, bactérias e vírus, serviço de dedetização, desratização, desinfecção para 
as Unidades de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital. 
WORK’S SAÚDE AMBIENTAL LTDA EPP 
LOTE 01 
Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
400 aplicações (29 unidades), 
aproximadamente 12 visitas 
anuais 

Serviços de 
dedetização/desratização. 

R$ 57,49 R$ 
22.996,00 

 
LOTE 02 
Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
400 aplicações (29 unidades), 
aproximadamente 12 visitas 
anuais 

Serviços de 
sanitização/desinfecção. 

R$ 124,99 R$ 
49.996,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 
 
PROCESSO: 246/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 143/2021 – ATA DE REGISTRO: 285/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de baterias para veículos 
da frota municipal, conforme edital. 
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COMÉRCIO DE BATERIAS E PEÇAS PARA VEÍCULOS 
EIRELI ME 
COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 60 unid. Bateria 150 amperes. R$ 599,00 R$ 35.940,00 
02 60 unid. Bateria 100 amperes. R$ 418,00 R$ 25.080,00 
03 45 unid. Bateria 70 amperes. R$ 285,00 R$ 12.825,00 
04 45 unid. Bateria 60 amperes. R$ 250,00 R$ 11.250,00 
05 22 unid. Bateria 90 amperes caixa baixa. R$ 360,00 R$ 7.920,00 
06 37 unid. Bateria 45 amperes. R$ 188,78 R$ 6.984,86 
Valor Global do Lote: R$ 99.999,86 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove 
reais e oitenta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 
 
PROCESSO: 246/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 143/2021 – ATA DE REGISTRO: 284/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de baterias para veículos 
da frota municipal, conforme edital. 
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RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI EPP 
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI 
Item Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 
01 20 unid. Bateria 150 amperes. R$ 840,00 R$ 16.800,00 
02 20 unid. Bateria 100 amperes. R$ 527,00 R$ 10.540,00 
03 15 unid. Bateria 70 amperes. R$ 426,00 R$ 6.390,00 
04 15 unid. Bateria 60 amperes. R$ 342,00 R$ 5.130,00 
05 08 unid. Bateria 90amperes caixa baixa. R$ 543,00 R$ 4.344,00 
06 13 unid. Bateria 45 amperes. R$ 292,00 R$ 3.796,00 
Valor Global do Lote: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 11/08/2021 
 
PROCESSO: 345/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO: 206/2021 – ATA DE REGISTRO: 365/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de papel sulfite para as 
Unidades de Saúde , conforme edital. 
SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME 
Item  Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 80 cxs. Descrição: Papel Sulfite branco. 
Formatos: A4 (210 x 297 mm).  
Gramatura: 75 g/m². 
Embalagem: Deverá proporcionar 
proteção contra a exposição direta a 
umidade. 
Certificação: Produto com certificação 
ambiental FSC ou Cerflor, com selo e 
código de licença impressos na 
embalagem . 
Apresentação/Referência: caixa /10 
resmas / 500 folhas . 

R$ 197,00 R$ 15.760,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 25/10/2021 
 
PROCESSO: 256/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 034/2021 – ATA DE REGISTRO: 264/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de locação, montagem e 
desmontagem de banheiros químicos para eventos de toda a municipalidade, conforme 
edital. 
SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS LTDA 
LOTE 01 – BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD FEMININO 
Item Locação Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

(Unit. X Qtd.) 
1 1 dia 50 Com cabine em polietileno de alta 

densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 

R$ 230,00 R$ 11.500,00 
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aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

2 2 a 4 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 340,00 R$ 17.000,00 

3 5 a 10 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 880,00 R$ 44.000,00 

4 19 a 30 
dias 

10 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 1.670,00 R$ 16.700,00 

Valor Global do Lote: R$ 89.200,00 
 
LOTE 02 – BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD MASCULINO 
Item Locação Qtd. Descrição Valor Unitário Valoro Global 

(Unit. X Qtd.) 
1 1 dia 50 Com cabine em polietileno de alta 

densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 230,00 R$ 11.500,00 

2 2 a 4 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 

R$ 340,00 R$ 17.000,00 
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limpeza. 
3 5 a 10 dias 50 Com cabine em polietileno de alta 

densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 880,00 R$ 44.000,00 

4 19 a 30 
dias 

10 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 1.670,00 R$ 16.700,00 

Valor Global do Lote: R$ 89.200,00 
 
LOTE 03 – BANHEIRO QUÍMICO STANDARD PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
Item Locação Qtd. Descrição Valor Unitário Valor Global 

(Unit. X Qtd.) 
1 1 dia 300 Com cabine em polietileno de alta 

densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 300,00 R$ 90.000,00 

2 2 a 4 dias 25 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 700,00 R$ 17.500,00 

3 5 a 10 dias 20 Com cabine em polietileno de alta 
densidade, incluindo vaso sanitário, 
porta papel higiênico, iluminação 
interna, porta com fechamento 
automático e indicação externa de 
aberto/fechado, produtos químicos, 
papel higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 1.170,00 R$ 23.400,00 
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Valor Global do Lote: R$ 130.900,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/08/2021 
 
PROCESSO: 293/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 038/2021 – ATA DE REGISTRO: 283/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de água mineral sem gás, 
sendo 2.500 unidades de garrafas de 500 ml para o setor de vigilância epidemiológica, 
para as campanhas de vacinas, conforme edital. 
O. PEREIRA JUNIOR ME 
 
Item Descrição Quantidade Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 Garrafas de 500ml de água mineral 
sem gás 

2.500 unidades R$ 1,95 R$ 4.875,00 

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/08/2021 
 
PROCESSO: 255/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 033/2021 – ATA DE REGISTRO: 263/2021 
OBJETO: Registro de preços para eventual fornecimento futuro de locação, montagem e 
desmontagem de tendas e fechamento para eventos de toda a municipalidade, conforme 
edital. 
LOTE 01 - TENDA PIRAMIDAL 5X5 MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição Valor Unitário 

Por Tenda 
Valor Global 

1 1 dia 20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionada sem estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeitoestufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
190,00 

R$ 3.800,00 

2 2 a 4 dias 20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
240,00 

R$ 4.800,00 
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solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
300,00 

R$ 6.000,00 

4 11 a   18 
dias 

10 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 
330,00 

R$ 3.300,00 

5 19 a   30 
dias 

20 Medindo 5,00m x 5,00 (25m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
474,00 

R$ 9.480,00 
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amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Global Lote 01: R$ 27.380,00 
 
LOTE 02 - TENDA PIRAMIDAL 10X10MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição Valor Unitário 

Por Tenda 
Valor Global 

1 1 dia 05 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
05 = R$ 
849,00 

R$ 4.245,00 

2 2 a 4 dias 10 Medindo  10,00m x 10,00 
(100m²), confeccionadas  em 
estrutura metálica, com calhas 
reforçadas para canalização de 
água. Lona, seminova, na cor 
branca, para a redução de 
transferência térmica (efeito estufa). 
Confeccionada com tramas de fios 
de polietileno de alta resistência, não 
inflamável e não propaga chamas, 
resistente a ruptura até 200kg, 
emenda em solda eletrônica 
vulcanizada e amarração em cordas 
de polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 
999,00 

R$ 9.990,00 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
1.289,00 

R$ 25.780,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

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

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

115

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 Ano VI | Edição nº 1208

tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

4 11 a   18 
dias 

10 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 
1.298,60 

R$ 12.986,00 

5 19 a   30 
dias 

35 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
35 = R$ 
1.500,00 

R$ 52.500,00 

Valor Global do Lote 02: R$ 105.501,00 
 
LOTE 03 - TENDA PIRAMIDAL 10X10MTS – PÉ DIREITO ELEVADO DE 4 A 6 MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição Valor Unitário 

Por Tenda 
Valor Global 

1 1 dia 05 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
pé direito elevado de 4 a 6 metros, 

Valor Unit. X 
05 = R$ 

R$ 6.500,00 
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confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

1.300,00 

2 2 a 4 dias 12 Medindo 10,00m x 10,00 
(100m²), pé direito elevado de 4 a 6 
metros, confeccionadas em 
estrutura metálica, com calhas 
reforçadas para canalização de 
água. Lona, seminova, na cor 
branca, para a redução de 
transferência térmica (efeito estufa). 
Confeccionada com tramas de fios 
de polietileno de alta resistência, 
não inflamável e não propaga 
chamas, resistente a ruptura até 
200kg, emenda em solda eletrônica 
vulcanizada e amarração em cordas 
de polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
12 = R$ 
1.400,00 

R$ 16.800,00 

3 5 a 10 
dias 

08 Medindo 10,00m x 10,00 (100m²), 
pé direito elevado de 4 a 6 metros, 
confeccionadas em estrutura 
metálica, com calhas reforçadas 
para canalização de água. Lona, 
seminova, na cor branca, para a 
redução de transferência térmica 
(efeito estufa). Confeccionada com 
tramas de fios de polietileno de alta 
resistência, não inflamável e não 
propaga chamas, resistente a 
ruptura até 200kg, emenda em 
solda eletrônica vulcanizada e 
amarração em cordas de 
polipropileno trançadas auto 
extinguível e proteção química 
antimofo/antifungos. 

Valor Unit. X 
08 = R$ 
1.587,50 

R$ 12.700,00 
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Valor Global do Lote 03: R$ 36.000,00 
 
LOTE 04 - FECHAMENTO DE TENDA 5X5MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição Valor

 Un
itário 
Fechamento 

Valor Global 

1 1 dia 50 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança.  

Valor Unit. X 
50 = R$ 
100,00 

R$ 5.000,00 

2 2 a 4 dias 60 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
60 = R$ 95,00 

R$ 5.700,00 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 
100,00 

R$ 2.000,00 

4 11 a   18 
dias 

08 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
08 = R$ 
100,00 

R$ 800,00 

5 19 a   30 
dias 

15 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
15 = R$ 
100,00 

R$ 1.500,00 

Valor Global do Lote 04: R$ 15.000,00 
 
LOTE 05 - FECHAMENTO DE TENDA 10X10MTS 
Ite m Locação Qtd. Descrição ValorUnitário 

Fechamento 
Valor Global 

1 1 dia 10 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
10 = R$ 115,00 

R$ 1.150,00 

2 2 a 4 dias 30 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
30 = R$ 115,00 

R$ 3.450,00 

3 5 a 10 
dias 

20 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
20 = R$ 115,00 

R$ 2.300,00 

4 11 a   18 
dias 

08 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
08 = R$ 115,00 

R$ 920,00 

5 19 a   30 
dias 

15 Medindo 2,15m de altura com mão 
francesa de apoio para sua 
sustentação de lança. 

Valor Unit. X 
15 = R$ 119,90 

R$ 1.798,50 

Valor Global do Lote 05: R$ 9.618,50 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 02/08/2021 
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