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Serviço: Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Futura aquisição de material de consumo odontológico atendendo o Município de 
Galiléia, MG. 
Data: 05 de agosto de 2021 
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito,  
Em cumprimento as normas legais e regimentais no que se aplicam as contratações e 
aquisições na Administração pública, sempre com a abertura de processo administrativo de 
licitação pública, mediante requisição elaborada pela área solicitante dirigida à autoridade 
competente, onde se discriminem: 
 a área requisitante; 
 o objeto a ser adquirido com especificações usuais no mercado que poderão ser 

inseridas no ato convocatório; 
 a estimativa de valor ou apresentação de orçamento; 
 Termo de Referência instrutivo; 
 assinatura e identificação do responsável pela área requisitante; 

Feitas essas considerações vimos à honrosa presença de Vossa Excelência, solicitar que 
seja autorizado à instauração de procedimento administrativo de licitação para a futura 
aquisição de material de consumo odontológico atendendo o Município de Galiléia, MG. 
 
Certificamos ainda que a existência de previsão na Lei Orçamentária Anual e possui recursos 

orçamentários suficientes para a sua realização. A certificação de disponibilidade de recursos 

financeiros e o cumprimento às determinações legais dos incisos III e IV do art. 29 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, para quaisquer despesas. 

Considerando as informações contidas no Termo de Referência que integra o presente ofício, 
demonstrando a existência de recursos orçamentários como fonte de recursos financeiros 
para custear as despesas com a pretensa contratação solicito a realização do procedimento 
licitatório.  
 
Nas condições estabelecidas no Termo de Referência que integra o presente ofício, vimos 
solicitar que seja deferido o pedido e autorizado à realização do procedimento licitatório para 
os produtos mencionados. 
 
Certos de podermos contar com a vossa atenção e presteza à nossa solicitação, e esperamos 
vossa manifestação formal quanto ao deferimento de nossa pretensão. 
 
Respeitosamente, 

 
 

________________________________ 
Wanderson Alves da Silva 

Secretário Municipal de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
JUAREZ DA SILVA LIMA 

           Prefeito Municipal de Galiléia – MG                               
Recebido em  _____/_____/________. 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

 
Unidade Administrativa de Origem:Secretaria Municipal de Saúde 
Titular Responsável:Wanderson Alves da Silva 
Elaboração:Anderson Murilo Gonçalves 
Data:05 de agosto de 2021 
 
1. Descrição do Objeto, Estimativa Média de Preços e Quantidades Estimadas 
 

Constitui objeto desse Termo de Referência apresentar elementos e informações 
capazes de propiciar a abertura de Processo Administrativo de compra na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço para futura aquisição de material de consumo 
odontológico para atender as necessidades da secretaria de Saúde de Galiléia/MG,  
 
2. Ramo de Atividade do Licitante 
 
O Ramo de Atividade do Licitante será comprovado conforme as atividades 
cadastradas no registro cadastral do licitante, comprovadas a sua atuação mediante 
contrato social e consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.Poderão 
participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as normas e 
exigências, constantes no Termo de Referência,no Edital e seus anexos e que 
tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. Deverá constar no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica como objeto em seu contrato social a atividade 
específicadeste termo de referência. 
 
 
3. Objetivo 
 
 
O Termo de Referência visa esclarecer e direcionar os procedimentos essenciais para 
a Comissão Permanente de Licitação elaborar o ato convocatório e a formalização do 
Processo Administrativo de Licitação, bem como a atuação dos demais agentes 
públicos que manifestarão nos autos processuais. O solicitante deverá apresentar no 
Termo de Referência sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais 
comuns nas licitações públicas adotados pelo órgão licitante. O atendimento aos 
requisitos estabelecidos no Termo de Referência evitará equívocos nas compras e 
contratações futuras. Após a formalização do Edital, o Termo de Referência deverá 
ser considerado um de seus anexos integrando os documentos que serão fornecidos 
aos interessados pela licitação. As cópias e o original do Termo de Referência fazem 
parte da formalização do Processo Administrativo de Licitação, integrando-o como 
auto processual.  
 
O atendimento ao Termo de Referência garantirá a satisfação do requisitante, que 
receberá o produto ou serviços nas condições solicitadas. Desta forma, não poderá 
ter desânimo ao elaborar esse documento, deixando esgotado todo o assunto sobre o 
produto ou serviço pretendido. Ressalta-se que, quando a modalidade sugerida for 
pregão, todas as exigências e condições devem estar previamente definidas, pois o 
pregoeiro somente discutirá preço com os licitantes, não examinará amostras ou 
esclarecerá dúvidas aos interessados quanto à descrição de produtos e serviços. 
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As descrições dos produtos e detalhamento dos serviços pretendidos, sugestões 
administrativas a serem adotadas e solicitações constantes do Termo de Referência é 
de responsabilidades exclusiva do requisitante.  
O Termo de Referência deverá fazer parte do Processo Administrativo de Licitação e 
estará à disposição dos licitantes interessados para solicitar cópia ou pedir vista, uma 
vez que define, detalha, apresenta cotação de mercado e justifica a contratação de 
forma precisa, bem como os critérios para aceitação dos bens e serviços, a estrutura 
de custos, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de 
execução do contrato, penalidades aplicáveis, enfim, tudo que possa auxiliar a CPL 
na condução do procedimento administrativo. Desta forma, não poderá ser negado ao 
licitante o acesso a essas informações, que deve integrar o Edital como um de seus 
anexos ou estar à disposição do licitante para consulta formal ou online. 
 
4. Justificativa da Contratação  
 
De acordo com as diretrizes da política nacional de saúde bucal o conceito ampliado 
de saúde, definido no artigo 196 da Constituição da República deve nortear a 
mudança progressiva dos serviços, evoluindo de um modelo assistencial centrado na 
doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção 
integral à saúde, onde haja a incorporação progressiva de ações de promoção e de 
proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação. 
 
Dito isso é imperativo que se adote ações preventivas e educacionais para que 
futuros problemas bucais possam ser evitados com um maior êxito aumentando assim 
o nível de qualidade de vida da população e consequentemente diminuindo os gastos 
públicos com tratamento de doenças que poderiam ser evitadas antes que elas 
ocorressem.   
 
Buscando solucionar os problemas e dificuldades supracitados foram enviados 
pedidos de orçamentos e também de envio de atas de preços dos mesmos materiais 
que por ventura poderiam estar licitados nas cidades vizinhas pedidos esses que não 
obtiveram êxito mas estão anexos para demostrar com clareza a busca de o mínimo 
de três orçamentos já que esgotaram todos os meios é necessário que se dê 
continuidade ao processo somente com dois orçamentos.  
 
Portanto a aquisição se justificana necessidade de atender a demanda do município, 
para garantir atendimento odontológico humanizado e de qualidade a todos os 
cidadãos do município de Galiléia/MG que necessitam da saúde pública para realizar 
tratamentos odontológicos variados. 
 
5. Critérios de Aceitação do Objeto 
 
Os critérios de aceitação do objeto tomarão como prioridade a proposta mais 
vantajosa para a Administração.Em se tratando deaquisição de material de consumo 
odontológico para atender as necessidades da secretaria de Saúde de Galileia, MG, 
será critério de aferição o menor preço ofertado pelo proponente e, se a 
administração julgar necessário, exigirá amostra ou determinará diligência de servidor 
com conhecimento notório sobre os produto e serviços objeto deste Termo de 
Referência, antes de emitir a Nota de Autorização de Fornecimento. 
 
Os produtos solicitados através desse Termo de Referência deverá observar 
rigorosamente as especificações nele constante e as normas técnicas aplicáveis aos 
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produtos. Quando verificado o não atendimento ao padrão de qualidade aceitável pelo 
Município, não será dada a quitação de aceitabilidade dos produtos, devendo o 
fornecedor proceder a substituição até atender o padrão de qualidade ideal. 
 
 
ÀPrefeitura reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o 
previsto no processo administrativo de licitação, podendo rescindir o contrato e aplicar 
o disposto no inciso XI do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
Caso os produtos apresentem irregularidades, especificações incorretas, ou estejam 
fora dos padrões determinados, a unidade solicitará a regularização no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas. O atraso na correção dos mesmos acarretará a 
suspensão dos pagamentos, além da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
O fornecimento dos produtos será através de entregas futuras, devendo o fornecedor 
realizar as entregas juntamente com a Nota fiscal com a indicação da marca que o 
licitante indicar em sua proposta de preços. A nota fiscal deverá ser acompanhada da 
cópia da Prova de Regularidade para com o do FGTS e INSS, condição está 
indispensável para efetuar o pagamento.O recebimento dos produtos não implica na 
sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos pela 
Administração Municipal, que verificará a quantidade e atendimento a todas as 
especificações, contidas neste Termo de Referência e no Edital para a Aceitação 
Definitiva.  
 
A execução do objeto do contrato e o recebimento será dado como recebido de 
acordo com o Inciso II do art. 73 da Lei Federal n 8.666/93, sendo provisoriamente, na 
apresentação dos produtos, acompanhados da devida nota fiscal, devendo neste 
momento ser realizada conferência inicial por responsável pela fiscalização do objeto 
identificando a conformidade com as especificações técnicas. O recebimento 
definitivo, quando for o caso, ocorrerá após verificação da qualidade e quantidade dos 
produtos e consequente aceitação e se confirmada a conformidade com as 
especificações técnicas a nota fiscal será atestada pelo responsável pelo 
recebimento. 
 
O Município rejeitará os fornecimentos executados em desacordo com o disposto 
neste Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se 
que os produtos foram em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, 
a empresa fornecedora será notificada para que a mesma providencie a correção 
necessária dentro dos prazos de recebimento. 
 
Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade 
dos produtosou prestação dos serviços fornecidos pelo prazo da garantia, obrigando-
se a substituirou refazer às suas expensas aquele que apresentar falha ou defeito no 
prazo estabelecido pela Administração. O recebimento dos produtos não implica na 
sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por 
servidor, que deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações, 
contidas neste Termo de Referência, para a aceitação definitiva. 
 
O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) 
dias contados a partir da data de entrega dos materiais. As decisões e providências 
que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser 
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adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas 
convenientes à Administração.  
 
A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da empresa pelo perfeito 
desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 
detectadas quando da utilização dos mesmos.  
 
6. Prazo de Execução do Serviço ou de Entrega do Objeto 
 
O prazo de entrega dosprodutos nãopoderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento1, quando 
se tratar de produtos cuja entrega deva ser efetuada na sede do município. 
 
O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 meses, com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial.Os pedidos só deverão ser 
atendidos quando devidamente assinados pelo Setor de Compras da Prefeitura. 
Qualquer alteração nos prazos e condições de fornecimento dos produtos deverão ser 
objeto de Termo Aditivo. 
 
7. Fundamentação Legal 
 
A legislação básica a ser definida como fundamentação legal para a realização do 
procedimento licitatório são: 
 
 Lei Federal n°. 8.666, 17 de junho de 1993, art. 14 - nenhuma compra será feita 

sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;  

 Lei Federal n°. 10.520, 17 de julho de 2002, inciso II do art. 3° - a definição do 
objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;  

 Decreto Municipal nº. 04 de 02 de janeiro de 2017 - que dispõe sobre a 
regulamentação da atuação da Controladoria Geral nos Procedimentos de 
Compra e Licitação no âmbito Municipal; 

 Decreto Municipal nº. 05 de 02 de janeiro de 2017 - que dispõe sobre a 
regulamentação do Pregão no âmbito Municipal; 

 Decreto Municipal nº. 06 de 02 de janeiro de 2017 - que dispõe sobre a 
regulamentação do  Registro de Preços; 

 Decreto Federal nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, que dispõe sobre a Ata de 
Registro de Preços. 

 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº. 147, de 7 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº. 155, de 
27 de outubro de 2016, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, e dispõe sobre participação de microempresa e 
empresa de pequeno porte em licitações públicas.  

 Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, Instruções Normativas da 
Controladoria Geral do Município e demais normas aplicáveis à matéria, não 
descartando nenhuma outra norma de caráter normativo. 

 

                                            
1O Prazo de 10 (dez) dias é o tempo que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da Nota de Autorização 
de Fornecimento e a efetiva entrega dos produtos, considerando o seguinte sistema operacional: separação dos 
produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da empresa até o local indicado para a entrega. 
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8.Modalidade de Licitação Sugerida 
 
Por se tratar de aquisição de bem comum, sugerimos a licitação na modalidade 
pregão presencial, por se tratar de recurso Estadual e possível complementação de 
recurso Próprio, para registro de preços, do tipo menor preço. 
 
A razão da escolha da modalidade de licitação se concretiza devido atingimento de 
índices satisfatórios nos procedimentos de compras e principalmente com relação aos 
aspectos de preço e celeridade, além das exigências legais, o justificam a nossa 
escolha. 
 
O cuidado na descrição dos produtose na elaboração do Termo de Referência é de 
fundamental importância, pois, nem sempre o mais barato é o melhor para a 
Administração. No entanto, a qualidade do produto está sendo descrita de forma clara 
e sucinta de forma prévia, sendo o fornecedor vencedor obrigado a atender as 
condições especificadas no processo.O menor preço é o tipo de licitação cujo critério 
de seleção é o da proposta mais vantajosa para a Administração de menor preço. É o 
tipo de licitação utilizada para compras e serviços de modo geral e para contratação e 
bens e serviços onde a descrição seja possível na sua totalidade no ato convocatório 
e no Termo de Referência. 
 
Nesse caso, o que vale é o menor preço.O Pregoeiro não discute nenhum outro item 
da licitação.As amostras e descrição técnica serão avaliadas por comissão 
especialmente designada para tal finalidade.No decorrer da disputa, muitas empresas 
acabam aceitando preços menores que o viável economicamente porque interessa a 
elas outros fatores como a vinculação da imagem a determinado projeto ou a 
conquista de um novo cliente. No caso de algumas licitações, o menor preço está 
limitado ao que pode ser exequível, conforme convicções do pregoeiro durante a 
disputa de lances.  
 
Quando determinado produto atingir valores inexequíveis ou seja, impraticáveis no 
mercado e assim colocando em risco o procedimento de licitação, deverá durante a 
sessão alertar quanto à exequibilidade da oferta, definindo o limite de lances 
aceitáveis como exequível.Caso ocorra empate de dois ou mais licitantes, procederá 
o sorteio. No entanto, se algum licitante entender que tem como comprovar a 
exequibilidade da sua proposta, o pregoeiro abrirá prazo para que o mesmo comprove 
mediante documento de compra do produto emitida antes da oferta, em valor abaixo 
do valor ofertado, apurando sua margem de lucro. 
 
A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é no sentido de que o pregoeiro, 
antes de declarar a inexequibilidade de propostas, permita que os licitantes 
comprovem a sua exequibilidade (Acórdão 1.100/2008 - Plenário). A prova da 
exequibilidade da proposta é um direito da Administração e uma segurança para o 
licitante, pois não terá prejuízos com a futura contratação. 
 
O edital deverá deixar claro o tipo de licitação que será utilizado como critério de 
seleção das propostas. Exemplificando: O menor preço a ser utilizado quando o 
critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que 
será o vencedor o participante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações do edital e ofertar menor preçoexequível. 
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Estará sempre à disposição dos licitantes a pesquisa de preços realizada pela 
Administração e utilizada como referência do certame. O balizamento de preço médio 
baseado na pesquisa de preço do mercado regional reflete de forma fidedigna e 
confiável, sendo consideradas as características do Município e as distâncias de 
grandes centros comerciais. 
 
Quando a formação de preço demonstrada no processo for confiável e suspeitar que 
os valores ofertados nos lances pelos licitantes configuram inexequibilidade das 
propostas (lances), deverá registrar em ata e determinar que será adjudicado o item 
somente após a comprovação da exequibilidade das propostas, estabelecer o prazo 
de 03 (três) dias para que os licitantes que ofertaram valores até o limite de 
exequibilidade definido pelo mesmo, demonstrem a comprovação de exequibilidade 
de suas propostas (lances).Não deverá adjudicar propostas que não demonstrarem 
exequibilidade, devendo declarar o item fracassado e remeter a autoridade 
competente. Os demais itens que não se enquadrarem na situação acima 
mencionada serão adjudicados normalmente. 
 
A comprovação de exequibilidade da proposta de preços será obtida mediante 
apresentação de cópia de nota fiscal de compra do produto pelo licitante emitida 
antes da data de sua proposta. A comprovação da exequibilidade se dará mediante 
do seguinte cálculo:  
 Exequibilidade = custo unitário – valor unitário ofertado = variação positiva; 
 Inexequibilidade = custo unitário – valor unitário ofertado = variação negativa; 
 Exequibilidade nula = custo unitário = valor unitário ofertado = resultado nulo. 

 
Tal comprovação tem como finalidade privilegiar o interesse público, ao resguardar a 
Administração de seguir à frente com um certame em que a proposta é inexequível, 
levando a frustração do processo e causando prejuízo aos cofres municipais. Vale 
ressaltar que não cabe ao pregoeiro ou à comissão de licitação declarar a 
inexequibilidade da proposta do licitante, mas facultar aos participantes do certame a 
possibilidade de comprovarem a exequibilidade de seus lances. Sendo assim, caso 
não se comprove a viabilidade de exequibilidade das propostas, poderá declarar os 
itens fracassados ou remeter o processo a autoridade competente para que proceda a 
adjudicação e homologação. 
 
A comprovação da exequibilidade dos preços ofertados de serviços a serem 
executados, poderá ser comprovado através de planilha apresentada pelo licitante, 
demostrando na licitação que os preços apresentados são os preços de mercado e 
que deduzidos os custos e encargos, apresenta variação positiva.No caso de 
prestação de serviços e locação de equipamentos deverá ser comprovado que o 
licitante é proprietário dos equipamentos. Caso os licitantes não comprovem a 
exequibilidade de suas propostas o item será declarado fracassado, não sendo 
possível a adjudicação de proposta que apresentar inexequibilidade conforme 
demonstrado acima. 
 
Cabe concluir-se, após tais considerações, que a sistemática voltada ao exame de 
propostas quanto ao preço, apresenta-se também como uma condição para aceitação 
de cotações em licitações realizadas na modalidade de Pregão, devendo proclamar a 
inaceitabilidade quando constatar que o preço último ofertado não se acha 
compatibilizado à realidade previamente verificada e inscrita no termo de referência. 
Não constitui mera faculdade, portanto, avaliar e comparar preços.  
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É dever legal admitir a permanência de licitantes que se apresentem em condições de 
executar o contrato a ser oportunamente celebrado, contrato este que deve respeitar 
as características de onerosidade e comutatividade típica dos contratos 
administrativos. 
 
9. Tipo de Contratação Pretendida 
 
O tipo de contrato estabelecido para a futura contratação será de fornecimento de 
produtos . O contrato a ser celebrado será definido juridicamente como  contrato 
administrativo norteado por pelo menos duas manifestações de vontade e que tem 
como objetivo a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres. Os contratos, 
portanto, são todos os acordos ou combinações oriundos da vontade das partes 
(TARUCE, 2011, p. 472). Nos termos do inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº. 
8.666/93, será do tipo “contratação Direta”. 
 
10. Condições de Participação de Microempresa e Subcontratação 
 
Esta solicitação de licitação deve obedecer os benefícios contemplados na Lei 
Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteraçõesnas Lei 
Complementar nº. 147/2014 e Lei Complementar nº. 155,/2017. Quando da 
participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 
identificadas no credenciamento por meio de declaração sob pena de declaração 
falsa e na habilitação apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, conforme definido no Edital. 
 
 
11. Condições e Restrições de Participação 
 
Poderão participar da licitação as pessoas jurídicas do ramo específico de comércio 
por atacado ou a varejo dedeste termo de referência, cadastradas ou não no Registro 
Cadastral de Fornecedores do Município. 
 
12. Indicação de Recursos Orçamentáriose Fonte de Recursos 
 
 
A dotação orçamentária e fonte de recursos indicada para a esta despesas serão as 
seguintes: 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

00002012.1012201102.063 

Fonte – 102 / Ficha - 325 – Manutenção da Secretaria de Saúde 

00002012.1030101112.64 

Fonte – 102 / 153 / 154 / 155 / 159/ Ficha - 344 – Manutenção da Saúde Pública Municipal 

00002012.1030101112.065 

Fonte – 102 / 123 / 154 / 155 / 159  / Ficha - 351 – Manutenção do Programa Saúde da Família 

 
 
Entende-se por fonte de recursos, a origem ou a procedência dos recursos a serem 
utilizados para pagamento da despesa gerada pela requisição. 
 
No entanto, nos casos de Pregão Presencial para Registro de Preço é dispensada a 
certificação de dotação orçamentária nos processos licitatório, nos termos do art. 15 



 

saude@galileia.mg.gov.br 

9 

 

da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra ou nas cláusulas 
do contrato. 
 
 
13. Condições de Habilitação e Aceitabilidade de Propostas 
 
Os documentos relativos à habilitação e propostas deverão ser apresentados em 
envelopes lacrados e identificados. Na Habilitação deverão ser observadas algumas 
exigências básicas conforme preceitua os arts. 27 a 31, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
tais como: habilitação jurídica, a regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica, 
atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de1988, que dispõe 
sobre a proibição de empregar menor de idade. 
 
É imprescindível na fase de habilitação, a exibição da documentação pertinente à 
regularidade com a Seguridade Social, prevista no inciso IV do art. 29 da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e modificações, conjugado com o § 3° do art. 195 da Constituição 
Federal. Além disso, há a obrigatoriedade de solicitação dos documentos mínimos de 
habilitação além das exigências próprias que caracterizam a contratação. 
 
A documentação relativa à habilitação fiscal consiste em comprovação da 
regularidade junto aos órgãos competentes governamentais, como as certidões de 
quitação de FGTS, INSS e Receita Federal, entre outros, nos termos do art. 29 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
 
14.Balizamento de Preços e Valores Máximos Aceitos 
 
 
Os valores constantes do balizamento de preços serão considerados referência para 
tomada de decisões do julgamento.O balizamento de preços será demonstrado pela 
média aritmética simples de no mínimo três orçamentos dos preços praticados no 
mercado. Para atendimento de alimentação de Sistema Informatizado de Contas 
Municipais, integrado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estando a 
estimativa anexa a este Termo.  
 
As cotações devem estar disponíveis para consulta de quaisquer interessados. 
 
15. Condições de Julgamento das Propostas 
 
O licitante que ofertar menor preço será sagrado vencedor. 
 
Seráconsiderado como critério de aceitabilidade as condições de pagamento, prazos, 
durabilidade, segurança, confiabilidade, rentabilidade, assistência técnica, garantia, 
normas específicas e demais regras definidas nesse Termo de Referência e no ato 
convocatório. 
 
Os licitantes que não se fizerem presentes por meio de procurador até o 
encerramento do credenciamento não terão direito a oferta de lance e nem 
manifestação de interesse de interposição de recurso quando motivada pelo 
pregoeiro. Caso tenha protocolado com antecedência, as propostas e documentos de 
habilitação serão consideradas com proposta inicial. Os recursos poderão ser 
ofertados diretamente à autoridade competente, no prazo de três dias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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16. Local e Condições para a  Entrega de Material 
 
As entregas dos itens serão feitasparceladamente, de acordo com a necessidade da 
Secretaria de Saúde, que apresentará nota de fornecimento padronizada ao licitante 
vencedor, conforme necessidade da municipalidade. 
 
A entrega dos produtospela(s) empresa(s) vencedora(s) deverão ocorrerna Rua Berilo 
N° 153B, impreterivelmente no horário de 08h00 às 16h00, sendo a área de compras 
responsável para indicar o responsável pelo recebimento e conferência dos itens. 
O Município não arcará com os custos e pessoal para realização das descargas ou 
outros serviços que devem correr por integral conta da empresa licitante, devendo 
qualquer despesa com tal serviço, ficar a cargo da empresa vencedora, bem como o 
carregamento e transporte dos produtos substituídos e descartados.Os pedidos 
deverão ser atendidos no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após o 
recebimento da respectiva Nota de Autorização de Fornecimento, devidamente 
assinada pelaÁrea de Compras. 
 
O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desteTermo de 
Referência seráa Secretaria municipal de Saúde,observados os artigos 73 a 76 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.Ao Município se reserva o direito de não receber produtos e 
serviços que não atenderem ao padrão de qualidade exigido pelo município, ou em 
desacordo com o previsto neste Termo de Referência, podendo devolver e exigir a 
sua substituição em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos e ainda solicitar o 
cancelamentodo contrato conforme disposto no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
Todos os itens deverão obedecer às especificações constantes deste Termo de 
Referência, o edital e seus anexos. 
 
Os produtos serão recebidosno endereço fornecido na Nota de Autorização de 
Fornecimento, por responsabilidade da Contratada, onde o responsável designado 
para recebimento procederá à conferência e recebimento dos produtos. O fornecedor 
deverá apresentar nota fiscal com as descrições do produto, inclusive com a 
indicação da marca que o licitante indicar em sua proposta de preços. A nota fiscal 
deverá vir acompanhada da cópia da Prova de Regularidade para com o do FGTS e 
do INSS, condição está indispensável para efetuar o pagamento. 
 
17. Condições e Forma de Pagamento e Reajuste 
 
Para ocorrer o pagamento é condição a apresentação da nota fiscal/fatura ao 
responsável pelo recebimento do bem, o qual terá o prazo máximo de 05 dias úteis da 
apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais. A 
data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do 
processo pelo responsável pelo recebimento (fiscal do contrato).  
 
O pagamento será efetuado na forma exclusivamente eletrônica (Internetbanking), 
mediante crédito em conta aberta em instituições financeiras oficiais de titularidade 
dos fornecedores e prestadores de serviços. A conta corrente da contratada2 deverá 
ser informada no ato de assinatura do contrato. O pagamento, mediante a emissão de 

                                            
2- O licitante vencedor deverá apresentar no ato da assinatura do contrato dados da sua conta corrente no Banco 
do Brasil S.A. 
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qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada 
efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias.  
 
A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo definido pela Secretaria da Fazenda. Caso 
não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a 
legislação aplicável. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada 
para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 
05 (cinco) dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a 
ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação. O pagamento fica 
condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdência 
Social e junto ao FGTS.  
 
18. Garantia e Manutenção 
 
A garantia mínima será aquela determinada por lei, de acordo com cada produto. A 
contratante, observando qualquer irregularidade, deverá comunicar imediatamente à 
contratada, para substituir, sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 10(dez) 
dias úteis, o produto defeituoso por um produto novo com as mesmas características 
do substituído. No caso de substituição, a partir do recebimento do produto novo 
trocado, será iniciado novo prazo de mesma duraçãoconforme estabelecido 
anteriormente. A garantia é requisito essencial para a participação da licitante no 
certame, e deverá estar declarada na proposta vencedora. 
 
18.1 - Obrigações da contratada  
 
Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência. Deverão 
ser consideradas juntamente com o que estipula este documento, todas as normas 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, compreendendo:  
 
 normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, 

terminologias, padronização e simbologias;  
 

 o objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações 
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as 
especificações de materiais descritos neste Termo de Referência; 
 

 a contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem 
da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante.  
 

 observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido 
neste Termo de Referência; 
 

 providenciar, de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal 
de contrato do Município com respeito à execução do objeto; 
 

 entregar os serviços ou produtos objeto do contrato dentro das condições 
estabelecidas e respeitando os prazos fixados;  
 

 responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, 
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se 
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adequarem às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena 
de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. Cumprir os 
prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município; 
 

 dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do 
contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do Município; 
 

 manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, qualquer alteração que 
possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os 
documentos com prazo de validade expirado.  
 

 observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, 
especialmente a indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a 
constante melhoria dos produtos e dos resultados obtidos, preservando o 
Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade do Contratado; 
 

 Indicar, logo após a assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um 
preposto com plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, 
assim como para decidir acerca de questões relativas aos produtos, bem como 
para atender aos chamados do gestor/fiscal de contrato do Município, 
principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e 
feriados, a partir de contato feito por meio de telefonia móvel ou outro meio 
igualmente eficaz. 
 

 fornecer números telefônicos, endereços de e-mail ou de outros meios igualmente 
eficazes, para contato do gestor/fiscal de contrato do Município com o preposto, 
ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer 
custo adicional; 
 

 encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos 
comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação 
exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao 
FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 
órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Município; 

 
 Os licitantes deverão atentar para as disposições da Lei Federal nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor). 

 
 
18.2 - Obrigações do contratante  
 
 comunicar a Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a 

execução dos serviços contratados; 
 
 atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente, 

dando ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao 
perfeito cumprimento do objeto; 
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 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato; 

 
 efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas; 
 

 fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações 
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 

 

 emitir, por meio do gestor/fiscal de contrato do Município, a ordem de 
fornecimento; 

 
 rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as 

especificações deste Termo de Referência; 
 

 efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal 
de contrato do Município; 

 

 arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos 
termos aditivos que venham a ser firmados. 

 
19.Prazo para Formalização da Ata de Registro de Preço e do Contrato e sua 
Vigência 
 
O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a Ata de Registro de 
preços e os contratos quando solicitados, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax, correio 
eletrônico ou formalmente. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 
12 meses, com eficácia legal após a publicação do seu extrato. 
 
A Lei Federal nº. 8.666/93 estabelece em seu art. 57 as regras relativas à fixação dos 
prazos contratuais, as quais deverão ser fixadas no instrumento convocatório (edital) 
e reproduzidas no respectivo contrato.A Ata de Registro de Preços poderá originar-se 
contratos que terão sua vigência adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários.Assim, considerando que o prazo de vigência dos créditos 
orçamentários, ou exercício financeiro, via de regra, vai da data de assinatura até o 
máximo ao dia 31 de dezembro de cada ano. 
 
20. SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 

 
Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez porcento) do valor empenhado.  
 
Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 
 

21.Fiscalização do Objeto e Indicação do Fiscal  
 
O Município estabelecerá critério de fiscalização do cumprimento do objeto licitado, 
por intermédio de servidor especialmente designado para esta finalidade, não 
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eximindo o Controle Interno do Município estabelecer por meio de ato normativo 
critérios de fiscalização do objeto da licitação. 
 
O fiscal do contrato será indicado pelo gestor do Termo ARP ou contrato (Secretário de 

Saúde Wanderson Alves da Silva) que terá como atribuições anotar em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. O Ato de 
designação do fiscal do contrato será juntado aos autos do Processo Administrativo 
de Licitação. A Secretaria de Saúde indica o Servidor responsável, Sr. Anderson 
Murilo Gonçalves para funcionar como Fiscal do Futuro Contrato. 
 
22. Considerações Finais 
 
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o 
encaminhamento de petição por escrito à Comissão Permanente de Licitação, que 
tem competência para decidir sobre aceitabilidade do recurso. 
 
Caberá à CPL, auxiliada pelos setores responsáveis a elaboração do Edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. Acolhida a impugnação 
contra o ato convocatório conforme conteúdo da petição, poderá ser designada nova 
data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação 
das modificações no Edital, cabendo à CPL os procedimentos e publicação dos atos.  
 
Os pedidos de esclarecimentos sobre item (produtos) constante(s) do Termo de 
Referência serão respondidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Os pedidos de 
esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à CPL, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail 
licitacao@galileia.mg.gov.br. 
 
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. O 
desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público.  
 
Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem 
o processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
 
Galiléia, MG, 05 de agosto de 2021. 

 
 
 

_________________________________ 
Wanderson Alves da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
 
 
 

mailto:licitacao@galileia.mg.gov.br
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ANEXO I 
 

Os produtos a serem adquiridos têm suas especificações, unidades e quantidades, 
abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 

 Fio dental com 100 metros fio dental confeccionado em poliamida, cera e 
aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, embalagem 
pocket, com tampa flip, rolo de 100 metros, embalados individualmente em 
saquinho plástico, tipo flow pack 

 
 

Unid. 
50 

2 

 Ácido fosfórico 37% gel c/ 3 seringas Ácido Fosfórico Gel 37% - Gel de base 
aquosa ideal para uso clínico. Apresenta uma racional forma de aplicação, 
viscosidade ideal para fluir na quantidade desejável, sem apresentar 
escoamento para áreas indesejáveis. Características: - Composto por ácido 
fosfórico à 35%. - Excelente viscosidade e tixotropia. Apresentação: - 
Embalagem c/3 seringas de 2,5ml cada. 3 seringas de 2,5 ml cada 

 
 

Unid. 100 

3 

 Fosfato de zinco em pó 20 gramas:Cimento de Fosfato de Zinco; O Cimento 

de Zinco possui grande resistência e baixa solubilidade, constituindo 

excelente proteção às injúrias de ordem mecânica à polpa, bem como eficaz 

isolante térmico e químico. Composição: - Cimento de Zinco Pó - pó com 

partículas uniformes, ultrafinas, de cor característica conforme a numeração. - 

Cimento de Zinco Líquido – líquido límpido, incolor, viscoso. Indicações: - 

Fixação de incrustações, coroas e pontes. - Forração de cavidades. - 

Restaurações dentárias provisórias. Apresentação: - Frasco  

 
 
 
 

Unid. 50 

4 

 Fosfato de zinco liquido 10ml CARACTERÍSTICAS Cimento à base de 
oxifosfato de zinco; dupla função: agente cimentante e base para cavidades 
profundas; alta resistência à compressão; ótimo isolamento térmico, elétrico, 
químico e mecânico; compatível com todos os materiais restauradores; menor 
espessura de película do mercado; Melhor escoamento na cimentação de 
peças protéticas. INDICAÇÕES Cimentação de restaurações metálicas, 
metalocerâmicas e de cerâmicas; Fixação de incrustações, coroas e pontes; 
Base de restaurações metálicas (importante efeito isolante na cavidade). 
APRESENTAÇÃO 1 frasco. 

 
 
 

Unid. 
50 

5 

 Flúor tópico gel: Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor fosfato 

acidulado 1,23%. Flúor acidulado pigmentado. Além de segura, sua aplicação 

é muito prática devido à sua tixotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel 

na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor 

penetra nas áreas interproximais. 200 ml 

    
 
   Unid. 50 

6 

 Fluorniz, para aplicação tópicas, contém 5% de flureto de sódio em uma 
base adesiva de resinas naturais. O contato prolongado de Fluorniz com as 
superfícies dos dentes permite a liberação de fluretos. Frasco Líquido 10ml e 
Frasco de Pó 12g. Indicação Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da 
cárie dental, tratamento dessensibilizante de colos dentinários,na prevenção 
da reincidência de cárie nas margens das cavidades após restauração 

 
 
   Unid. 50 

7 

 Selante odontológico fotopolimerizávelpermite aplicações fáceis, mais 
precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a 
aplicação. Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e 
na técnica invasiva. Maiores opções de uso, facilitando a observação pelo 
paciente ou tornando-se altamente estético. Maior proteção por períodos mais 
longos. Características tem barreira mecânica formada pela resina; libera 
flúor; Fotopolimerizável; possui 50% em peso de cargas inorgânicas; 
excelentes características de trabalho. Aplicação Indicado para selamento de 
fóssulas e fissuras. Também é indicado para a restauração de pequenas 
lesões cariosas, onde a inserção de materiais restauradores tradicionais 
levariam à grande perda de estrutura dental sadia. 

 
 
 
 
 
    Unid. 50 

8 
 Obturador provisório com flúor 25grCimento Obturador Provisório para 
fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos endodôntico 
prevenindo contaminações. Características: - Previne contaminações. - Com 

Unid. 125 
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Flúor. Apresentação: - Pote c/25g.  

9 

 Pasta de hidróxido de cálcio a Pasta de Hidróxido de Cálcio é de uso 
exclusivo no consultório pelo profissional dentista. Deve ser utilizado como 
curativo de demora intracanal em tratamentos endodônticos. Ela é utilizada 
para a descontaminação das paredes internas do canal e região apical é uma 
pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, 
com pH ~12,5, acondicionado em seringa.  O produto deve ser armazenado 
em temperatura entre 10°C a 32°C. pH 12,5; Hidróxido de cálcio a 35%. 
Pasta de Hidróxido de Cálcio. 

    
 
 
    Unid. 25 

10 

 Cariestop 5ml 30% Indicação: A solução de diamino fluoreto de prata a 30% 
em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela 
formação de Ca F2 (Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através 
de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de 
complexos protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está 
relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação 
cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o 
avanço da cárie dental. 

    
 
 
  Unid. 25 

11 

Cimento resinoso 4gr cimento resinoso adesivo permanente, de cura dual, 
radiopaco e apresenta um amplo aspecto para aplicações em restaurações 
indiretas. A combinação dos dois mecanismos foto ativado e quimicamente 
ativado, garantem a polimerização do produto em situações com ou sem luz. 
* Cura Dual: pode ser curado quimicamente e/ou foto ativado, garantindo a 
polimerização do produto mesmo na ausência total de luz. * Garante a 
manutenção das mesmas propriedades mecânicas tanto na cura somente 
química quanto dual. 

 
 
 
   Unid. 25 

12 
Eugenol 20 mlCaracterísticas: * O Eugenol é um fenol obtido através do Óleo 
de Cravo. * Cor do líquido: Amarelo Claro. * Escurece e torna-se espesso 
com a exposição ao ar. * Aroma de Cravo. 

 
  Unid. 25 

13 

Fluoreto de sódio 0,05% 500mlO Fluoreto de Sódio é essencial para manter 
os dentes saudáveis e bem cuidados. Previne cáries e auxilia no 
fortalecimento dos dentes. ''O Fluoreto de Sódio é indicado para prevenir os 
dentes de cáries. Ele repõe a mineralização dos dentes, promove 
fortalecimento e dessensibilizante e para pacientes em processo de 
clareamento dental. 

 
 
   Unid. 125 

14 

Ionômero de vidro liquido 8ml restaurador Ionômero de Líquido 8g (Ácido 

Poliacrílico) FGM Indicado para: Restaurações de dentes decíduos; 
Restaurações tipo classe III e V; Reparos de erosões em regiões cervicais 
não cariosas; para tratamento restaurador atraumático (ART); Cimentações 
provisórias de coroas; Restaurações provisórias. Características: 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 

 
 
 
 
    Unid. 500 

15 

 Ionômero de vidro pó 10 g restauradorIndicação Restauração de classe III e 

V, restaurações em dentes decíduos, selamento de fissuras extensas, 

confecção de núcleo para colocação de coroa, pequenas restaurações classe 

I, forramento de cavidades. Benefícios* Estético* Radiopaco* Restaurações 

com mínimo* Liberação de íons fluoretos. Itens inclusos Embalagem com 1 

pó 10g. 

Unid.. 625 

16 

Tira de poliéster (Pacote com 50 unidades) A Tira Abrasiva de Poliéster Para 
Acabamento é indicada para separar o dente a ser restaurado do dente 
vizinho. Tem a função de confinar sob pressão o material restaurador no 
interior da cavidade. Utilizado para isolar as restaurações feitas com resinas 
compostas. Características: - Flexível; - Maior durabilidade; - Comprimento de 
120mm; - Largura de 10mm; - Espessura de 0,05mm. - Envelope com 50 
unidades. Garantia: contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA 

Pct. 250 

17 

 Tira dentária.A Tira Abrasiva de Aço é indicada para complementar o 
acabamento e polimento interproximal de restaurações dentais. - Flexível - 
Maior durabilidade - Comprimento de 120mm - Largura de 4 e 6 mm - 
Compatível com o Mandril Para Tira em Lixa - Envelope com 12 Unidades 

Pct. 375 
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Modelos do Produto: - Tira Abrasiva de Aço 4mm Apresentação: 1 Envelope 
c/ 12 unidades Registro Anvisa 

18 

Lubrificante para caneta de ar/br 200ml/140grO Lubrificante é um óleo 
mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Sua 
fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de instrumentos 
odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas 
(temperatura de esterilização) sem perder suas propriedades antioxidante e 
lubrificante. Indicação: - Lubrifica, limpa e protege peças de mão 
odontológicas; A manutenção diária apropriada estende a vida útil do 
instrumento e assegura boa performance. - É indicado para lubrificação e 
prevenção de oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento de 
instrumentos odontológicos. Indicado também para instrumentos de alta e 
baixa rotação. Características: É um óleo mineral de baixa viscosidade, não 
tóxico. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica as partes móveis de 
instrumentos odontológicos. 

Unid. 25 

19 

Broqueiro metálico esterilizávelCaracterísticas - Esterilizável em Autoclave - 
Diversas cores. Aplicação O Broqueiro é um produto que auxilia na 
organização, armazenamento, transporte e esterilização de brocas 
odontológicas. Produzido em material resistente que possibilita a esterilização 
em autoclave. 

    
 
   Unid. 100 

20 
Broca de br 02 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER CA 28,5MM N° 02 
Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, principalmente na remoção de 
tecidos cariados. Detalhes Aço carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

21 
Broca de br 04 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER CA 28,5MM N° 04 
Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, principalmente na remoção de 
tecidos cariados. Detalhes Aço carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

22 
Broca de br 06 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER CA 22,5MM N° 06 
Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, principalmente na remoção de 
tecidos cariados. Detalhes Aço carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

23 
Broca de br 08 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER PM N° 08 Indicadas para 
uso em cirurgia, exodontia e desgastes. Detalhes Aço carbono. Embalagem 
com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

24 

Brocas cilíndricas ar n. 1160As pontas diamantadas esféricas são utilizadas 
principalmente para o acesso inicial as lesões cariosas; -As de menor 
diâmetro são indicadas nas preparações cavitárias minimamente invasivas 
em resina composta ou cimento de ionômero de vidro especialmente em 
cavidades de classes I e III; -Podem ser utilizadas também para determinar 
retenções adicionais em cavidades para amalgama e eventualmente resina 
composta; -Pontas de diâmetro médio são uteis na delimitação de sulcos de 
orientação cervical nos preparos dentários para coroa total ou facetas; -
Delimitam preparos cavitário proximais conservadores em forma de gota 
d´agua; -As pontas esféricas de grande calibre podem ser empregadas para 
aberturas coronárias remoção do teto da câmara pulpar e confecção de bisel 

    
 
 
 
 
   Unid. 250 

25 

Brocas cilíndricas ar n. 1161Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). 
Podem ser usadas na determinação inicial de sulcos de orientação e na 
redução das faces vestibular, oclusal, língual e proximais em preparos 
protéticos entra coronárias; propiciam términos cervicais em ombro com 
ângulos internos arredondados; favorecem preparos mais retentivos devido 
ao formato cilíndrico. 
* Granulações: 
FF = indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais 
preciosos e todas as ligas não preciosas. 
F = indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e 
cerâmicas. 
G = indicadas para desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, 
materiais de procedimento e gesso. 
 
 

Unid. 250 

26 

Brocas cilíndricas ar n. 2067-Ficha Técnica: PONTA DIAMANTADA FG (alta 
rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de mão) - produto não estéril, 
fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
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perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 
de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
             Com embalagem de fábrica: 
             Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
             Peso: 1g 

 
 
 
 
 
 

Unid. 

 

 

 

250 

27 

Brocas cilíndricas ar n. 2134Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com 
haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único, que 
confere maior resistência na aderência do aço inoxidável com o diamante, 
bem como maior dureza do mesmo, aumentando a vida útil da ponta 
diamantada.  

 
 
    Unid. 250 

28 

Brocas cilíndricas ar n. 2200Características Haste com listra azul ou branca. 
Alta rotação. 
Aplicação 
Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações 
cavitárias em geral. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado 
permite toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou 
dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo 
oclusal. Também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, 
em superfície. 

 
 
 
 
   Unid. 250 

29 

Brocas cilíndricas ar n. 2223Embalagem com 1 unidade FG (alta rotação). 
 As pontas cilíndricas de topo ogival têm sido utilizadas para a confecção de 
sulcos de orientação e redução das superfícies oclusal, vestibular, língua e 
proximal em preparos para coroas e restaurações parciais de base metálica; 
O topo em forma de ogiva possibilita a delimitação do término marginal 
chanfrado, e o formato cilíndrico favorece a maior retenção das restaurações 
metálicas com as paredes do preparo. 
* Granulações:  
FF = indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais 
preciosos e todas as ligas não preciosas. 
F = indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e 
cerâmicas. 
G = indicadas para desgaste sobre grandes superfícies em acrílicos, 
materiais de procedimento e gesso. 
Características 
> Haste em aço inoxidável. 
> alta rotação. 
> Granulações: 
Ultrafina (FF) amarelo - 30µm. 
Fina (F) Vermelho - 46µm. 
Média (ø) cinza - 91µm - 126µm. 
Grossa (G) Verde - 151µm. 
> Validade Indeterminada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Unid. 250 

30 

Brocas cilíndricas ar n. 3070Características 
Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação. 
Aplicação 
Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações 
cavitárias em geral. Sua conicidade permite utilizar sua base e sua face 
lateral em operações destinadas essencialmente a emprestar expulsividade, 
nos preaparos em dentística ou prótese. Também confeccionam degraus, 
apurando a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou contra-

Unid. 250 
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biséis. 

31 

Brocas de acabamento de resina 2200ff O formato em pontas de chama 
permite romper o ponto de contato proximal em reparos cavitários intra e 
extra-coronários e confeccionar o bisel da caixa proximal em cavidades para 
restaurações indiretas metálicas, de porcelana ou resina composta de 
laboratório. As pontas cônicas de extremo afilado e pequeno diâmetro (em 
especial a 2200 FF) podem ser adotadas para remover prismas de esmalte 
fragilizados durante a etapa de acabamento de cavidades conservadoras de 
classe I, II e III, assim como separação de dentes nas superfícies proximais. 
são produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões controladas. 

Unid. 250 

32 

Brocas de acabamento de resina 2135ff Ficha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de 
mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 
de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

Unid. 250 

33 
Brocas de acabamento de resina 3017ffPara aberturas coronárias, acessos 
endodônticos, retenções adicionais em preparos e criar sulcos de orientação 
durante a confecção de preparos para restaurações indiretas. 

    
    Unid. 250 

34 

Brocas de acabamento de resina 3038ffSão utilizadas principalmente para se 
conseguir paredes expulsivas e ângulos arredondados em cavidades para 
inlay e onlay de porcelana ou resina composta indireta. Proporcionam a 
redução das superfícies oclusal, vestibular e lingual em cavidades para onlay 
com proteção de cúspides terminadas em chanfrado cônico. Está indicada 
também para a confecção de sulcos de orientação e redução da face 
vestibular em preparos para facetas estéticas. O extremo arredondado 
possibilita, nesses casos, a confecção de términos cavitários em chanfrado. 

     
 
 
    Unid. 250 

35 

Brocas de acabamento de resina 3118ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de 
mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 
de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Unid. 250 

36 
Brocas de acabamento de resina 3168ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de 

Unid. 250 
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mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 
de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

37 

Brocas de acabamento de resina 3195ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de 
mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 
de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

Unid. 250 

38 

Brocas de acabamento de resina 3207ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de 
mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 
de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

Unid. 250 

39 

Brocas de acabamento de resina 3227ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça de 
mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que resultam em 
perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa 
diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos 

Unid. 250 
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de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de 
cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - PM 
(2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas por calor seco 
até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) até (130°c) por (30) 
minutos, ou por solução química, conforme instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

40 

Brocas esférica de ar 1012 Broca Ponta Diamantada Esférica As Pontas 
Diamantadas devem ser produzidas com diamante natural e aço inoxidável. –
de acordo Com as normas ISO para instrumentos rotativos diamantados, 
aprovadas pelo CE, FDA. - Principais características: Alta precisão do corte, 
perfeita tolerância da haste, alta durabilidade e excelente performance. 
Apresentação: - Unidade. 1012 

Unid. 250 

41 

Brocas esférica de ar 1014 - Sanitizada e esterilizada. 
- Haste com total concentricidade. 
- Diamante e aço inox da melhor qualidade. 
- Maior durabilidade e maior poder de corte. 
- Certificações internacionais ISO, FDA e CE. 
Características 
As pontas diamantadas são ideais para uso odontológico e de laboratório, 
são produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de 
diamante natural de dimensões controladas. 
Aplicação  
São indicadas para o preparo de chanfros, bisesis, regularização de margens 
cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes em 
restaurações dentárias. 

Unid. 250 

42 

Brocas esférica de ar 10 indicações: 
Indicada para preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido 
cariado e pediatria, desgaste de áreas interdentais e acabamento antes de 
polimento. 
Características: 
* Para alta rotação, 21mm; 
* Eficiência do corte elevada; 
* Livre de vibrações; 
* Dureza máxima combinada com alta elasticidade; 
* Longa vida; 
* Broca altamente estável e funcional, lâminas de corte precisas 
desempenhando trabalho por uma longa vida útil; 
* Validade: Indeterminada; 
* Registro ANVISA 

Unid. 250 

43 

Fórceps odontológico n.5Boticão fórceps infantil n. º 5 / tamanho: mod. p/ 
incisivosmaterial: produto confeccionado em aço inoxidável tamanho: 
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade marca, garantia: 10 anos contra defeitos de 
fabricação certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de 
qualidade, normas da ABNT.  

Unid. 125 

44 
Fórceps odontológico n.150 fórceps adulto n°150 instrumental confeccionado 
em aço inoxidável autoclavavel para extração de pré molares, incisivos e 
raízes superiores. 

Unid. 100 

45 
Fórceps odontológico n. 151fórceps adulto n° 151 instrumental confeccionado 
em aço inoxidável e autoclavavel  para extração de pré molares, incisivos e 
raízes superiores. 

Unid. 125 

46 

Fórceps odontológico n. 16 
Características: Instrumento cirúrgico infantil em aço inoxidável. Também 
chamado de boticão. 
Aplicação. 
N ° 16 Para exodontia em dentes molares inferiores 

Unid. 75 
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47 

Porta agulha mayor hegar 14 cm 
Porta Agulha Mayo  
Sua principal função é portar agulha em procedimentos de sutura, possui 
ramo mais curto e uma fenda no meio do ramo para auxiliar na precisão do 
fechamento 
Especificações: Em aço inoxidável, disponível nos tamanhos 14cm 

Unid. 100 

48 
Cabo p/ bisturi n°3 
- Utilizado para fixação da lâmina de bisturi. - P/ lâminas nº 10-15 - Aço Inox. - 
Autoclavável. Apresentação: - Embalagem c/1 unidade. 

Unid. 75 

49 

Espátula de manipulaçãoUtilizado na manipulação de materiais 
odontológicos. 
Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 
Cabo em alumínio anodizado. 
Autoclavável. 
Validade: Indeterminada. 

Unid. 125 

50 

Espátula de inserção Manipulação de resina e modelar a cavidade a ser 
restaurada. 
Também chamada de Espátula de Resina, Espátula de Inserção e Espátula 
nº 1. 
Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 
Cabo em alumínio anodizado. 
Autoclavável. 
Validade: Indeterminada. 
Espátula de Silicato nº 1 

Unid. 125 

51 

Arco de ostby autoclavável 
O Arco de Ostby Simples foi desenvolvido para fixação do lençol de borracha, 
proporcionando um isolamento absoluto no dente a ser restaurado. Este 
produto foi desenvolvido em material bastante resistente, para esterilização 
de autoclave. Garanta o uso seguro para o paciente. 
* Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do 
dente a ser restaurado; 
* Produzido com material plástico: maior flexibilidade; 
* Esterilização em Autoclave à 121°C; 
* Tamanho: Adulto. 

Unid. 50 

52 

Agulha gengival estéril curta Indicado para aplicação de anestésicos 
injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; 
Produto estéril; 
30G curta 22mm; 
Validade: 5 ANOS a partir da data de fabricação cx com 100 unid. 

Cx. 200 

53 

Anestésico com adrenalina  
Apresentação Benefícios 
A lidocaína é um anestésico local, do tipo amida, muito usada na clínica 
odontológica na forma de injeção. 
Responsável pelo bloqueio sensitivo, apresenta ação rápida e profunda 
quando injetada e duração de ação intermediária (1 a 3 horas). 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer flexão dentro 
da seringa durante a aplicação (se o arpão não tocar exatamente no centro 
do êmbolo). 
Maior segurança e menor risco de acidentes. 
Características 
Anestésico injetável local à base de Cloridratos de Lidocaína 2% e Felinefrina 
1:100.000. 
O Novocol possui na sua composição sal anestésico o cloridrato de lidocaína 
e o vaso constritor cloridrato de fenilefrina produzindo anestesia rápida, 
durando mais que suficiente para todas as intervenções praticadas na 
odontologia. A velocidade de indução e duração de ação da lidocaína é 
aumentada pela ação da fenilefrina e de outros vasoconstritores, havendo 
redução da circulação sanguínea no ponto de aplicação. Como consequência 
deste efeito, o tempo de contato do anestésico com a fibra nervosa é 
prolongado, aumentando a duração da anestesia. 
Cloridrato de lidocaína: é quimicamente designado como cloridrato de alfa-

Cx. 375 
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dietilamino - 2, 6 - acetoxilidida. 
Cloridrato de fenilefrina: é quimicamente designado como cloridrato de 1-1-(m 
-hidro-xifenil) - 2 metilaminoetanol. O pKa da lidocaína é de 7,9 e a 
solubilidade em lipídios é média.  
Aplicação 
Indicado para procedimentos de curta e média duração. 
Utilizado para quando se necessita de controle prolongado da dor, 
Ideal para casos de necessidade normal de hemostasia, como cirurgias 
periodontais e tratamentos endodôndicos. 
Icx com 50 unid. 

54 

Anestésico tópico gel 30 gramasDescrição: 
Auxilia no estancamento do sangue; 
Diminui linfa, reduzindo a expulsão do pigmento na pele; 
Bico Dosador; 
Ótimo custo benefício; 
Facilidade na hora da aplicação; 
Validade: até 3 meses após aberto; 
Contém: 30g; 
Composição: Lidocaína 20%,   Benzocaína 8% e Epinefrina 0,07%. 

   Unid. 
 

150 

55 

Fio de sutura 3.0 sedas 45cmCaixa com 24 unidades. 
Fio Seda Preto de 45cm com agulha 1/2 CT com 17mm 
É indicado para o uso em aproximação dos tecidos internos, ligaduras e 
suturas. 
Fio de sutura de seda preta trançada. 
Não absorvível 
Estéril. Com 24 unidades. 

Cx. 500 

56 

Lâmina de bisturi n° 15Apresentação: 
Corta, raspar e/ou remove estruturas em procedimentos. 
Especificações técnicas 
Estéril; 
Descartável e de uso único; 
Material: aço carbono; 
Validade: 5 anos após a data de esterilização; 
Tamanhos: 10 - Comprimento: 43mm Altura: 8mm; 11 - Comprimento: 43mm 
Altura: 6,5mm; 12 - Comprimento: 36mm Altura: 10mm; 15 - Comprimento: 
40mm Altura: 4mm; 15C - Comprimento: 35mm Altura: 6,5mm; 20 - 
Comprimento: 46mm Altura: 9mm; 21 - Comprimento: 54mm Altura: 11mm; 
22 - Comprimento: 59mm Altura: 11,5mm; 23 - Comprimento: 51mm Altura: 
10mm; 24 - Comprimento: 55mm Altura: 11mm. 
Embalagem: Caixa com 100 unidades. 
Dimensões embalagem: 3cm (c) x 9cm (l) x 7cm (a). 
Peso embalagem: 30g. 

   Unid. 
 

125 

57 

Escova de Robson retaIndicada para pré-polimento de resina, podendo ser 
utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. 
Escova de Robson 
Dimensões: 160 x 110 x 60mm. 

    Unid. 
 

2500 

58 

Babador descartável impermeável c/ 100 unid. 
Babador Descartável  
- Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. 
- Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere 
excelente capacidade de absorção. 
- É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de 
polietileno atóxico. 
- Não estéril. 
- Sem adesivo. 
- Babador muito resistente, impermeável e seguro. 
Apresentação: 
- Embalagem com 100 unidades. 

 
 
 
 
 
     Pct. 1250 

59 

 Gaze cortada 9 fiosCaracterísticas 
* Produto 100% Algodão; 
* Tamanho 7,5 x 7,5cm; 
* 9 fios; 

      
 
    Pct. 

500 
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* Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua 
extensão. 
Indicações 
Indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de 
curativos em geral e antissepsia da pele e/ou mucosas para procedimentos 
invasivos. 

60 

 Papel grau cirúrgico rolo com 100mmx10m 
Mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do 
conteúdo, por meio da abertura asséptica. Pode ser utilizado com 
instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de estética. 
Indicado para esterilização a vapor, gás óxido de etileno (ETO) e raio gama. 
É fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de 
poliéster e polipropileno. 
Utilizado com seladora Termo selante. 
Características do produto: 
- Disponível em rolo para facilitar o uso; 
-Impressão fora da área de contato com os produtos a serem esterilizados; 
- Indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em contato com o 
agente esterilizante; 
- Direcionamento do corte; 
- Maior eficiência; 
- Selagem Tripla. 

   Unid. 
 

75 

61 

 Sugador odontológicoproduzido sem contato manual em PVC atóxico. Fio 
cobreado. 
Aplicação 
Indicado para sucção de líquidos durante procedimentos odontológicos. 
Benefícios 
Produzido sem contato manual com matéria prima de qualidade. Tendo 15cm 
de comprimento. Maior facilidade de manuseio. Feito de PVC transparente 
atóxico e fio metálico com excelente manutenção do ângulo escolhido. Ponta 
arredondada, ideal para trabalhar em mucosas sensíveis ou irritadas.Com 40 
unidades. 

    Pct. 
 

1250 

62 
 Porta algodão inox 8x8 com servidor com molaPorta algodão em inox com 
mola; Usado para armazenar algodões para procedimentos médicos; 
Especificações: Em aço inoxidável, 8 x 8 cm, com capacidade para 400 ml. 

    
   Unid. 

 

50 

63 

 Algodão rolinho n.2 
Dados Técnicos: 
* Pacote com 100 unidades; 
* 100% Algodão; 
* Algodão Rolete Luna n° 2; 
* Cor: Branco.  

    Pct. 
 

500 

64 

 Aplicador descartável microbrush fineindicados para levar e aplicar soluções 
como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. 
Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: 
regular 2,0mm (1,4 de gota), fino 1,5mm (1/8 de gota) e extra fino 1,0mm 
(1/16 de gota). 

   Unid. 
 

500 

65 

Corrente metal suporte para babador de papelUtilizado para prender 
babadores e guardanapos no paciente. 
Prendedor corrente com elos trançados. 
Medida: 45 cm. 
Metal. 

   Unid. 
 

100 

66 
 Máscara cirúrgica com estático 
Caixa com 50 unidades; Camada Tripla; Com Elástico; Tamanho Único; 
Não estéril; Atóxica. 

Cx. 625 

67 

Touca descartávelCaracterísticas:  
Cor: Branco. 
Material: TNT 100% Polipropileno atóxico e hipoalérgico. 
Tamanho: Único. 
Produto de uso único. 
Validade: 2 anos. 
Embalagem com 100 unidades não estéreis. 
Registro ANVISA. 

    Pct. 
 

500 
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Indicação: 
Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em 
ambientes exigentes de limpeza. Touca descartável sanfonada é indicada 
para uso industrial, veterinário e médico-hospitalar. 

68 

Óculos de proteçãoDescrição:  
Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos metálicos. 
Hastes em policarbonato tipo espátula, com orifício nas pontas para 
colocação de cordão. 
Características Gerais:  
- Design moderno 
- Proteção lateral 
- Armação sem metal, ideal para uso em serviços de eletricidade 
Aplicações: 
Montadora, funilaria, auto mecânica, fundição, usinagem, serralheria, 
marcenaria, limpeza, logística, transportes, construção civil, agricultura, 
petroquímico, laboratório, aeroportos, serviços de eletricidade, entre outras. 

   Unid. 
 

75 

69 

 Luva de látex estéril n. 6,5 
Indicações 
Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, 
veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção 
do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente 
contaminados, contato com micro-organismos, manipulação de materiais 
contaminados). 
Diferenciais e benefícios 
Luva cirúrgica estéril; 
Alta sensibilidade; 
Formato anatômico; 
Lubrificada com pó bi absorvível; 
Luva texturizada; 
Esterilizada por radiação ionizante. 
Outras características 
Material: Látex 
Com pó: Sim 
É estéril: Sim 
Higiene e Conservação 
Esterilidade assegurada, enquanto a embalagem não for aberta ou 
danificada; 
Proteja o produto do calor, umidade e da luz; 
Produto de uso único, proibido reprocessar. 

   Unid. 
 

1250 

70 

 Luvas de procedimento tam pp 
Luva para procedimento não cirúrgico 100 unidades no tamanho – PP. 
Características do produto 
Indicações 
Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, 
veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção 
do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente 
contaminados, contato com micro-organismos, manipulação de materiais 
contaminados). 
Composição 
Látex de borracha natural. 
Diferenciais e benefícios 
- Fabricada em látex; 
- Com pó bioabsorvível; 
- Ambidestra; 
- Superfície lisa; 
- Embalagem tipo “dispenser box”. 
Itens inclusos 
Altura do produto (cm) 22,00 
Largura do produto (cm) 10,50 
Profundidade do produto (cm) 4,00 
Peso líquido (Kg) 0,008 
Garantia 3 meses 

     Cx. 
 

750 
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71 

Aventais descartáveis gramatura 40  
Descrição 
Avental Descartável confeccionado em TNT de alta qualidade, oferecendo 
resistência e durabilidade, não estéril, hipoalergênico e atóxico, com mangas 
longas e punho com elástico, oferecendo maior segurança ao profissional, 
com abertura traseira com fechamento em tiras para amarrar atrás do 
pescoço e na cintura, com a gola cirúrgica. Sua utilização possui a finalidade 
de formar uma barreira mecânica que oferece maior segurança e proteção 
contra respingos nas regiões cobertas, ideal para profissionais que trabalham 
em ambientes que necessite limpeza e higiene constante, como áreas 
industriais, hospitalares e estéticas. O pacote possui 10 unidades, com 
mangas longas e punho com elástico, com gola cirúrgica, na cor branca, com 
a gramatura 30 g/m², disponível em tamanho único (01mX70cm). 
- Especificações técnicas 
Avental Descartável 
Material: TNT (hipoalergênico e atóxico), com fechamento em tiras (pescoço 
e cintura); 
Manga Longa, com elástico nos punhos; 
Uso único, individual e descartável; 
Quantidade: 10 Unidades; 
Gramatura: 40 g/m²; 
Cor: Branca; 
Tamanho: Único, 

    Unid. 
 

2500 

72 

Máscaras N95características principais 
Modelo KN95; Material 80% de polipropileno e 20% de poliolefina 
Cor Branco 
As máscaras KN95 possuem 5 camadas de proteção, clipe nasal e elásticos 
resistentes, dando maior vedação, proteção e segurança durante o uso. Elas 
possuem filtro de ar, bloqueando pelo menos 95% das partículas em 
suspensão e ajudam a evitar contato com qualquer doença cuja transmissão 
possa ocorrer pelas vias aéreas. A qualidade do material permite uma 
respiração confortável, sem irritar a pele. A máscara KN95 pode ser 
reutilizada, desde que seja sempre mantida limpa e seca, longe de umidade. 

   Unid. 
 

1250 

73 

Guardanapo de papel 
Folha dupla. Produzido em papel de fibras de celulose certificada, isento de 
contaminantes, proporcionando total segurança em sua utilização. Suas 
características superiores de absorção possibilitam a higiene de forma efetiva 
e econômica. A matéria-prima empregada, deve combinar resistência e 
maciez, tornando o seu uso extremamente agradável ao contato. 
Medidas de uma folha: 
Dimensional C x L x A (m) 0,215 x 0,215. Pacote com 50 unidades. 

      Pct. 
 

500 

74 

 Papel carbono dupla face para articulação FORMATO: REGULAR 
Dupla face azul e vermelho 
Espessura: 100 micra 
1-Posicionamento do papel na superfície oclusal dos dentes ou próteses a 
serem testadas; 
2-Articulação dos dentes para marcação dos pontos de contato oclusais; 
3-Ajustes com instrumentos adequados onde se fizer necessário. 
Composição: Papéis especiais, ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, 
parafina e vaselina. 
Advertência: Para obter melhores resultados, secar as superfícies dentais a 
serem testada. Embalagem com 12 tiras 

     Pct. 
 

500 

75 

 Rolo papel grau cirúrgico 50mmx100mindicado para esterilização em 
autoclaves. 
* Isento de Alvejante. 
* Atóxico. 
Dimensões: 50mmX100m 
Embalagem com 01 Rolo  
Validade: 02 ANOS 
Garantia: Contra Defeito de Fabricação 

    Unid. 
 

100 
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Registro na ANVISA 

76 

 Resina microhíbrida a2 Resina Fotopolimerizável para Laboratório, indicada 
para confecção de coroas e pontes. 
COMPOSIÇÃO: 
BISGMA, BIGEMA, UDMA, TEGMA, Alumínio Borosilicato, Ácido Silício de 
alta dispersão, Foto iniciadores, Inibidores e Pigmentos. Seringa com 4g. 

     
  Unid. 

 

75 

77 

 Resina microhíbrida a3Características: 
- Consistência: Composta; 
- Preenchimento: 2,5mm; 
-Composição: tegdma, bisgma, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-
4-metilfenol; 
- Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas 
extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
- Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; 
- Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de 
restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; 
- Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas; 
- Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia-a-dia; 
- Maior fluorescência; 
- Ótimos resultados estéticos; 
- Alta resistência ao desgaste; 
- Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de 
posteriores. Seringa com 4g. 

    Unid. 
 

75 

78 

 Resina microhíbrida a 3,5 Consistência: Composta. * Preenchimento: 2mm. * 
Composição: bisgma, bisema, udma, tegma, foto iniciador, cargas e 
pigmentos. * Resina composta microhíbrida para dentes anteriores e 
posteriores. * Consistência adequada. * Fluorescência e opalescência 
naturais. * Disponível em diversas cores da escala Vita. * Grande 
condensabilidade e altamente modelável. Seringa com 4g. 

    Unid. 
 

75 

79 

 Resina microhíbrida a 4Resina micro-híbrida - partículas com 0,6 
micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. 
Rende aproximadamente 30 aplicações.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, por meio de técnica simplificada. 
- Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. 
-Resina odontológica permite o uso em restaurações nas quais há grande 
esforço mastigatório. 
- 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. 
- Moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes). Seringa 
com 4g. 

    Unid. 
 

75 

80 

Cunha interdental de madeira Cunhas interdentais produzidas em madeira 
adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes.  
Disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na parte superior 
e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, pois seu formato agudo 
facilita sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes, 
proporcionando restaurações livres de excesso subgengival e com perfeito 
contorno. Embalagem c/ 100 unid. 

      Pct. 
 

25 

81 

Pasta para polimento de resina 
Descrição: é uma pasta de polimento produzida com diamante micronizado 
de granulação extrafina (2 a 4 microns) e altíssima dureza para atender às 
exigências de polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas e 
outros materiais restauradores. Pode ser utilizada em consultórios e 
laboratórios protéticos. 
Características e vantagens 

    Unid. 
 

50 
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• ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente selecionados para 
auxiliar na lubrificação durante o polimento (minimiza a geração de calor 
durante o procedimento) e facilita sua remoção ao final do tratamento. 
• Viscosidade média, não susceptível à ação do calor. 
• Multiuso: pode ser utilizada com todos os materiais restauradores. 
• Produto com certificação. Frasco com 70 gr 

82 

Discos de lixa para polimento de resinaOs Discos de Lixa são indicados para 
acabamento e polimento de compósitos. 
Principais Características: 
- Costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso Inter 
proximal 
- Melhor relação custo x benefício 
- Granulações: Grossa (bordô), Média (rosa médio), Fina (rosa claro) e 
extrafina (branco) 
- Tamanho: 12mm, 16mm e 19 

Kit. 125 

83 

Mandril para disco de lixa 
Mandril metálico para uso em discos de encaixe rápido 
Indicado para uso com discos de lixa. O mandril é responsável pela fixação 
dos discos no contra-ângulo e pela transferência do movimento. Mandril 
fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797-1. 
Advertências, precauções e restrições: 
Uso profissional.  
Esterilização 
Mandril esterilizável em autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). Antes da 
esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente 
enzimático. 
Embalagem: 01 mandril 

    Unid. 
 

50 

84 

Hipoclorito de sódio 
Indicação 
Utilizado como substância química auxiliar de uso endodôntico na fase de 
preparo do canal radicular, promovendo a limpeza e desinfecção dos canais 
radiculares. Auxilia na remoção do material orgânico do interior dos canais 
radiculares, no combate a infecção e na remoção de resíduos inorgânicos de 
substâncias quelantes ou descalcificantes que tenham sido utilizadas no 
alargamento do canal. 
Características 
O aumento da concentração de hipoclorito de sódio aumenta a capacidade de 
dissolver material orgânico. 
Itens inclusos Embalagem com 1 litro. 5,25% 1000ml 

    Unid. 
 

100 

85 

Paramonoclorofenol canforadoCaracterísticas 
* Demonstra baixas reações texturais e não mostrou efeitos significativos 
sobre a síntese de proteínas, apresentando efeito antibacteriano de curta 
duração; 
* Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a 
medicação de todo o canal radicular; 
* A presença da nitrofurazona na fórmula de paramonoclorofenol com furacin, 
acentua a propriedade anti-infecciosa local; 
* Possui ação bactericida de amplo espectro; 
* A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a 
ação anti-infecciosa local. 
Indicações 
Material para Desinfecção de Canal Radicular. Frasco com 20 ml 

    Unid. 
 

50 

86 

Spray teste de vitalidade pulpar 
Embalagem com 200 ml do Teste de Vitalidade Spray. É um spray 
refrescante que alcança temperatura - 50°C. Ideal para teste de vitalidade nos 
dentes. 
Especialmente indicado para congelar pallets e pequenos rolos de algodão. 
Possui uma cânula de prolongamento para uma aplicação precisa e é 
inodoro. 

    Unid. 
 

50 

87 
Guta percha bastão 
Guta perchas de maior conicidade. 
Criadas exclusivamente para obturação de canais radiculares instrumentados 

      
 
     Pct. 

75 
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com as limas rotatórias Profile e ProTaper. Possuem conicidades adequadas 
aos instrumentos rotatórios, permitindo uma obturação mais rápida e fácil pct. 
c/40 unid 

 

88 

Vaselina sólida 
Características: 
Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais. Validade: 36 meses. 
Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Pote com 500gr 

    Unid. 
 

100 

89 

 Lençol de borracha com 26 unid. 
Lençol de Borracha  
- Utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a 
possibilidade de contaminação. 
- Altamente resistente à tração. 
- Composição Látex. 
Apresentação: 
- Caixa c/26 unidades. 
- Medidas 13,0x13,0 cm 

     Cx. 
 

50 

90 

Restaurador provisório irm 
Descrição do produto 
Embalagem com 1 unidade de 15ml. 
Características: 
Composição a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. 
Alto vedamento marginal. 
Presa rápida. 
Alta resistência a compressão. 
Propriedades sedativas 
Indicações:  
indicada para restaurações temporárias de longa espera (até 2 anos), para 
forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e para uso em 
odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de 
manipulação e suas propriedades sedativas. 

   Unid. 
 

100 

91 

Brocas Carbide 1557é uma broca de alta rotação indicada no preparo 

cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. 

Produzido em aço inox. Esterilizável. Embalagem com 1 unidade. 

    Unid. 
 

125 

92 
Brocas Carbide 701é uma broca de alta rotação indicada no preparo cavitário, 
corte em profundidade, remoção de tecido cariado e pediatria. Produzido em 
aço inox. Esterilizável. Embalagem com 1 unidade. 

    Unid. 
 

125 

93 

Limas tipo k n°10 
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. 
* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. 
* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.  
* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 a 140, possui secção transversal 
quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante. 
* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio 
de alargamento e limpeza dos mesmos.  
* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.  
* Disponíveis nos comprimentos 31mm.Embalagem com 6 unidades. 

     Cx. 
 

250 

94 

Limas tipo k 1ª série n°15 
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. 
* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. 
* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.  
* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 a 140, possui secção transversal 
quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante. 
* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio 
de alargamento e limpeza dos mesmos.  
* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.  

     Cx. 
 

250 
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* Disponíveis nos comprimentos 31mm.Embalagem com 6 unidades. 

95 

Limas tipo k 1ª série n° 20 
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. 
* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. 
* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.  
* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 a 140, possui secção transversal 
quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 em diante. 
* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio 
de alargamento e limpeza dos mesmos.  
* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.  
* Disponíveis nos comprimentos 31mm.Embalagem com 6 unidades. 

     Cx. 
 

250 
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ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES E VALOR MÉDIO 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. 

QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

 Fio dental com 100 metros fio dental confeccionado em 
poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana 
interproximal, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 100 
metros, embalados individualmente em saquinho plástico, tipo 
flow pack 

 
 

Unid. 50 

 

5,35 

 

 

267,50 

2 

 Ácido fosfórico 37% gel c/ 3 seringas Ácido Fosfórico Gel 37% - 
Gel de base aquosa ideal para uso clínico. Apresenta uma 
racional forma de aplicação, viscosidade ideal para fluir na 
quantidade desejável, sem apresentar escoamento para áreas 
indesejáveis. Características: - Composto por ácido fosfórico à 
35%. - Excelente viscosidade e tixotropia. Apresentação: - 
Embalagem c/3 seringas de 2,5ml cada. 3 seringas de 2,5 ml 
cada 

 
 

Unid. 
100 

 

8,87 

 

887,00 

3 

 Fosfato de zinco em pó 20 gramas:Cimento de Fosfato de 

Zinco; O Cimento de Zinco possui grande resistência e baixa 

solubilidade, constituindo excelente proteção às injúrias de 

ordem mecânica à polpa, bem como eficaz isolante térmico e 

químico. Composição: - Cimento de Zinco Pó - pó com partículas 

uniformes, ultrafinas, de cor característica conforme a 

numeração. - Cimento de Zinco Líquido – líquido límpido, incolor, 

viscoso. Indicações: - Fixação de incrustações, coroas e pontes. 

- Forração de cavidades. - Restaurações dentárias provisórias. 

Apresentação: - Frasco  

 
 
 
 

Unid. 
50 

 

 

24,09 

 

 

1.204,50 

4 

 Fosfato de zinco liquido 10ml CARACTERÍSTICAS Cimento à 
base de oxifosfato de zinco; dupla função: agente cimentante e 
base para cavidades profundas; alta resistência à compressão; 
ótimo isolamento térmico, elétrico, químico e mecânico; 
compatível com todos os materiais restauradores; menor 
espessura de película do mercado; Melhor escoamento na 
cimentação de peças protéticas. INDICAÇÕES Cimentação de 
restaurações metálicas, metalocerâmicas e de cerâmicas; 
Fixação de incrustações, coroas e pontes; Base de restaurações 
metálicas (importante efeito isolante na cavidade). 
APRESENTAÇÃO 1 frasco. 

 
 
 

Unid. 

50 

 

 

23,20 

 

 

1.160,00 

5 

 Flúor tópico gel: Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. 

Flúor fosfato acidulado 1,23%. Flúor acidulado pigmentado. Além 

de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. 

Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem 

escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra 

nas áreas interproximais. 200 ml 

    
 
   Unid. 

50 

 

9,51 

 

475,50 

6 

 Fluorniz, para aplicação tópicas, contém 5% de flureto de sódio 
em uma base adesiva de resinas naturais. O contato prolongado 
de Fluorniz com as superfícies dos dentes permite a liberação de 
fluretos. Frasco Líquido 10ml e Frasco de Pó 12g. Indicação 
Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental, 
tratamento dessensibilizante de colos dentinários,na prevenção 
da reincidência de cárie nas margens das cavidades após 
restauração 

 
 
   Unid. 

50 

 

 

52,90 

 

 

 

2.645,00 

7 

 Selante odontológico fotopolimerizávelpermite aplicações fáceis, 
mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes 
na oclusão após a aplicação. Maior durabilidade, possibilitando o 
uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. Maiores 

 
 
 
 

50 
89,61 4.480,50 
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opções de uso, facilitando a observação pelo paciente ou 
tornando-se altamente estético. Maior proteção por períodos 
mais longos. Características tem barreira mecânica formada pela 
resina; libera flúor; Fotopolimerizável; possui 50% em peso de 
cargas inorgânicas; excelentes características de trabalho. 
Aplicação Indicado para selamento de fóssulas e fissuras. 
Também é indicado para a restauração de pequenas lesões 
cariosas, onde a inserção de materiais restauradores tradicionais 
levariam à grande perda de estrutura dental sadia. 

 
    Unid. 

8 

 Obturador provisório com flúor 25grCimento Obturador 
Provisório para fechamento temporário de cavidades dentais em 
tratamentos endodôntico prevenindo contaminações. 
Características: - Previne contaminações. - Com Flúor. 
Apresentação: - Pote c/25g.  

Unid. 125 

 

27,42 

 

3.427,50 

9 

 Pasta de hidróxido de cálcio a Pasta de Hidróxido de Cálcio é de 
uso exclusivo no consultório pelo profissional dentista. Deve ser 
utilizado como curativo de demora intracanal em tratamentos 
endodônticos. Ela é utilizada para a descontaminação das 
paredes internas do canal e região apical é uma pasta branca, 
viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, 
com pH ~12,5, acondicionado em seringa.  O produto deve ser 
armazenado em temperatura entre 10°C a 32°C. pH 12,5; 
Hidróxido de cálcio a 35%. Pasta de Hidróxido de Cálcio. 

    
 
 
    Unid. 

25 

 

 

85,65 

 

 

2.141,25 

10 

 Cariestop 5ml 30% Indicação: A solução de diamino fluoreto de 
prata a 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da 
estrutura do esmalte pela formação de Ca F2 (Fluoreto de 
Cálcio) e Ag3 PO4 (Fosfato de Prata) através de sua reação com 
a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos 
protéicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está 
relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon 
prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose 
da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. 

    
 
 
  Unid. 

25 

 

 

51,30 

 

 

1.282,50 

11 

Cimento resinoso 4gr cimento resinoso adesivo permanente, de 
cura dual, radiopaco e apresenta um amplo aspecto para 
aplicações em restaurações indiretas. A combinação dos dois 
mecanismos foto ativado e quimicamente ativado, garantem a 
polimerização do produto em situações com ou sem luz. * Cura 
Dual: pode ser curado quimicamente e/ou foto ativado, 
garantindo a polimerização do produto mesmo na ausência total 
de luz. * Garante a manutenção das mesmas propriedades 
mecânicas tanto na cura somente química quanto dual. 

 
 
 
   Unid. 

25 

 

 

128,11 

 

 

3.202,75 

12 

Eugenol 20 mlCaracterísticas: * O Eugenol é um fenol obtido 
através do Óleo de Cravo. * Cor do líquido: Amarelo Claro. * 
Escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. * Aroma de 
Cravo. 

 
  Unid. 25 

 

22,17 

 

554,25 

13 

Fluoreto de sódio 0,05% 500mlO Fluoreto de Sódio é essencial 
para manter os dentes saudáveis e bem cuidados. Previne cáries 
e auxilia no fortalecimento dos dentes. ''O Fluoreto de Sódio é 
indicado para prevenir os dentes de cáries. Ele repõe a 
mineralização dos dentes, promove fortalecimento e 
dessensibilizante e para pacientes em processo de clareamento 
dental. 

 
 
   Unid. 

125 

 

21,79 

 

2.723,75 

14 

Ionômero de vidro liquido 8ml restaurador Ionômero de Líquido 

8g (Ácido Poliacrílico) FGM Indicado para: Restaurações de 
dentes decíduos; Restaurações tipo classe III e V; Reparos de 
erosões em regiões cervicais não cariosas; para tratamento 
restaurador atraumático (ART); Cimentações provisórias de 
coroas; Restaurações provisórias. Características: 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 

 
 
 
 
    Unid. 500 

 

 

45,32 

 

 

22.660,00 
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15 

 Ionômero de vidro pó 10 g restauradorIndicação Restauração de 

classe III e V, restaurações em dentes decíduos, selamento de 

fissuras extensas, confecção de núcleo para colocação de coroa, 

pequenas restaurações classe I, forramento de cavidades. 

Benefícios* Estético* Radiopaco* Restaurações com mínimo* 

Liberação de íons fluoretos. Itens inclusos Embalagem com 1 pó 

10g. 

Unid.. 625 

 

 

75,96 

 

 

 

47.475,00 

16 

Tira de poliéster (Pacote com 50 unidades) A Tira Abrasiva de 
Poliéster Para Acabamento é indicada para separar o dente a 
ser restaurado do dente vizinho. Tem a função de confinar sob 
pressão o material restaurador no interior da cavidade. Utilizado 
para isolar as restaurações feitas com resinas compostas. 
Características: - Flexível; - Maior durabilidade; - Comprimento 
de 120mm; - Largura de 10mm; - Espessura de 0,05mm. - 
Envelope com 50 unidades. Garantia: contra defeitos de 
fabricação. Registro na ANVISA 

Pct. 250 

 

 

10,99 

 

 

2.747,50 

17 

 Tira dentária.A Tira Abrasiva de Aço é indicada para 
complementar o acabamento e polimento interproximal de 
restaurações dentais. - Flexível - Maior durabilidade - 
Comprimento de 120mm - Largura de 4 e 6 mm - Compatível 
com o Mandril Para Tira em Lixa - Envelope com 12 Unidades 
Modelos do Produto: - Tira Abrasiva de Aço 4mm Apresentação: 
1 Envelope c/ 12 unidades Registro Anvisa 

Pct. 375 

 

 

12,10 

 

 

 

4.537,50 

18 

Lubrificante para caneta de ar/br 200ml/140grO Lubrificante é um 
óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado 
grau de pureza. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica as 
partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado 
o produto, este suporta altas temperaturas (temperatura de 
esterilização) sem perder suas propriedades antioxidante e 
lubrificante. Indicação: - Lubrifica, limpa e protege peças de mão 
odontológicas; A manutenção diária apropriada estende a vida 
útil do instrumento e assegura boa performance. - É indicado 
para lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos e 
mancais de deslizamento de instrumentos odontológicos. 
Indicado também para instrumentos de alta e baixa rotação. 
Características: É um óleo mineral de baixa viscosidade, não 
tóxico. Sua fórmula previne oxidações e lubrifica as partes 
móveis de instrumentos odontológicos. 

Unid. 25 

 

 

 

12,32 

 

 

 

308,00 

19 

Broqueiro metálico esterilizávelCaracterísticas - Esterilizável em 
Autoclave - Diversas cores. Aplicação O Broqueiro é um produto 
que auxilia na organização, armazenamento, transporte e 
esterilização de brocas odontológicas. Produzido em material 
resistente que possibilita a esterilização em autoclave. 

    
 
   Unid. 100 

 

24,09 

 

2.409,00 

20 

Broca de br 02 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER CA 28,5MM 
N° 02 Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, 
principalmente na remoção de tecidos cariados. Detalhes Aço 
carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

 

8,17 

 

2.042,50 

21 

Broca de br 04 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER CA 28,5MM 
N° 04 Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, 
principalmente na remoção de tecidos cariados. Detalhes Aço 
carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

 

8,17 

 

2.042,50 

22 

Broca de br 06 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER CA 22,5MM 
N° 06 Indicadas para o uso em estruturas dentinaria, 
principalmente na remoção de tecidos cariados. Detalhes Aço 
carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

 

9,83 

 

2.457,50 

23 
Broca de br 08 mailleferBROCA AÇO MAILLEFER PM N° 08 
Indicadas para uso em cirurgia, exodontia e desgastes. Detalhes 
Aço carbono. Embalagem com 01 unidade. 

 
    Unid. 250 

 

9,83 

 

2.457,50 
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24 

Brocas cilíndricas ar n. 1160As pontas diamantadas esféricas 
são utilizadas principalmente para o acesso inicial as lesões 
cariosas; -As de menor diâmetro são indicadas nas preparações 
cavitárias minimamente invasivas em resina composta ou 
cimento de ionômero de vidro especialmente em cavidades de 
classes I e III; -Podem ser utilizadas também para determinar 
retenções adicionais em cavidades para amalgama e 
eventualmente resina composta; -Pontas de diâmetro médio são 
uteis na delimitação de sulcos de orientação cervical nos 
preparos dentários para coroa total ou facetas; -Delimitam 
preparos cavitário proximais conservadores em forma de gota 
d´agua; -As pontas esféricas de grande calibre podem ser 
empregadas para aberturas coronárias remoção do teto da 
câmara pulpar e confecção de bisel 

    
 
 
 
 
   Unid. 

250 

 

 

 

69,16 

 

 

 

17.290,00 

25 

Brocas cilíndricas ar n. 1161Embalagem com 1 unidade FG (alta 
rotação). 
Podem ser usadas na determinação inicial de sulcos de 
orientação e na redução das faces vestibular, oclusal, língual e 
proximais em preparos protéticos entra coronárias; propiciam 
términos cervicais em ombro com ângulos internos 
arredondados; favorecem preparos mais retentivos devido ao 
formato cilíndrico. 
* Granulações: 
FF = indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, 
metais preciosos e todas as ligas não preciosas. 
F = indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, 
resinas e cerâmicas. 
G = indicadas para desgaste sobre grandes superfícies em 
acrílicos, materiais de procedimento e gesso. 
 
 

Unid. 250 

 

 

 

 

18,52 

 

 

 

 

4.630,00 

26 

Brocas cilíndricas ar n. 2067-Ficha Técnica: PONTA 
DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e PM (peça 
de mão) - produto não estéril, fornecida em blister individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 
micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
             Com embalagem de fábrica: 
             Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
             Peso: 1g 

Unid. 250 

 

 

 

 

 

19,95 

 

 

 

 

 

4.987,50 

27 

Brocas cilíndricas ar n. 2134Produzidas em aço inoxidável grau 
cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo 
eletroquímico único, que confere maior resistência na aderência 
do aço inoxidável com o diamante, bem como maior dureza do 
mesmo, aumentando a vida útil da ponta diamantada.  

 
 
    Unid. 250 

 

31,35 

 

7.837,50 

28 

Brocas cilíndricas ar n. 2200Características Haste com listra azul 
ou branca. Alta rotação. 
Aplicação 
Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Sua extremidade com formato 

 
 
 
 
   Unid. 

250 

 

27,35 

 

6.837,50 
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de chama de vela delicado permite toas as manobras sobre 
faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção 
de biséis, chanfraduras, sejam degraus, seja preparo oclusal. 
Também são ótimas para exercer uma ação desbastante 
extensiva, em superfície. 

29 

Brocas cilíndricas ar n. 2223Embalagem com 1 unidade FG (alta 
rotação). 
 As pontas cilíndricas de topo ogival têm sido utilizadas para a 
confecção de sulcos de orientação e redução das superfícies 
oclusal, vestibular, língua e proximal em preparos para coroas e 
restaurações parciais de base metálica; O topo em forma de 
ogiva possibilita a delimitação do término marginal chanfrado, e o 
formato cilíndrico favorece a maior retenção das restaurações 
metálicas com as paredes do preparo. 
* Granulações:  
FF = indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, 
metais preciosos e todas as ligas não preciosas. 
F = indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, 
resinas e cerâmicas. 
G = indicadas para desgaste sobre grandes superfícies em 
acrílicos, materiais de procedimento e gesso. 
Características 
> Haste em aço inoxidável. 
> alta rotação. 
> Granulações: 
Ultrafina (FF) amarelo - 30µm. 
Fina (F) Vermelho - 46µm. 
Média (ø) cinza - 91µm - 126µm. 
Grossa (G) Verde - 151µm. 
> Validade Indeterminada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Unid. 250 

 

 

 

 

 

 

22,09 

 

 

 

 

 

 

 

5.522,50 

30 

Brocas cilíndricas ar n. 3070Características 
Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. 
Haste com listra azul ou branca. Alta rotação. 
Aplicação 
Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e 
preparações cavitárias em geral. Sua conicidade permite utilizar 
sua base e sua face lateral em operações destinadas 
essencialmente a emprestar expulsividade, nos preaparos em 
dentística ou prótese. Também confeccionam degraus, apurando 
a inha terminal dos preparos protéticos, bem como biséis ou 
contra-biséis. 

Unid. 250 

 

 

 

20,52 

 

 

 

 

5.130,00 

31 

Brocas de acabamento de resina 2200ff O formato em pontas de 
chama permite romper o ponto de contato proximal em reparos 
cavitários intra e extra-coronários e confeccionar o bisel da caixa 
proximal em cavidades para restaurações indiretas metálicas, de 
porcelana ou resina composta de laboratório. As pontas cônicas 
de extremo afilado e pequeno diâmetro (em especial a 2200 FF) 
podem ser adotadas para remover prismas de esmalte 
fragilizados durante a etapa de acabamento de cavidades 
conservadoras de classe I, II e III, assim como separação de 
dentes nas superfícies proximais. são produzidas em aço 
inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural 
de dimensões controladas. 

Unid. 250 

 

 

 

23,67 

 

 

 

 

5.917,50 

32 

Brocas de acabamento de resina 2135ff Ficha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e 
PM (peça de mão) - produto não estéril, fornecida em blister 
individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 

Unid. 250 

 

 

16,96 

 

 

4.240,00 
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micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

33 

Brocas de acabamento de resina 3017ffPara aberturas 
coronárias, acessos endodônticos, retenções adicionais em 
preparos e criar sulcos de orientação durante a confecção de 
preparos para restaurações indiretas. 

    
    Unid. 250 

 

25,75 

 

6.437,50 

34 

Brocas de acabamento de resina 3038ffSão utilizadas 
principalmente para se conseguir paredes expulsivas e ângulos 
arredondados em cavidades para inlay e onlay de porcelana ou 
resina composta indireta. Proporcionam a redução das 
superfícies oclusal, vestibular e lingual em cavidades para onlay 
com proteção de cúspides terminadas em chanfrado cônico. Está 
indicada também para a confecção de sulcos de orientação e 
redução da face vestibular em preparos para facetas estéticas. O 
extremo arredondado possibilita, nesses casos, a confecção de 
términos cavitários em chanfrado. 

     
 
 
 
    Unid. 250 

 

 

16,96 

 

 

4.240,00 

35 

Brocas de acabamento de resina 3118ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e 
PM (peça de mão) - produto não estéril, fornecida em blister 
individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 
micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Unid. 250 

 

 

 

 

 

19,81 

 

 

 

 

 

4.952,50 
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Brocas de acabamento de resina 3168ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e 
PM (peça de mão) - produto não estéril, fornecida em blister 
individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 
micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 

Unid. 

 

250 

 

 

 

19,81 

 

 

 

4.952,50 
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Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

37 

Brocas de acabamento de resina 3195ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e 
PM (peça de mão) - produto não estéril, fornecida em blister 
individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 
micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

Unid. 250 

 

 

 

 

 

19,81 

 

 

 

 

 

4.952,50 

38 

Brocas de acabamento de resina 3207ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e 
PM (peça de mão) - produto não estéril, fornecida em blister 
individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 
micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

Unid. 250 

 

 

 

 

 

19,81 

 

 

 

 

 

4.952,50 
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Brocas de acabamento de resina 3227ffFicha Técnica: 
PONTA DIAMANTADA FG (alta rotação), CA (contra ângulo) e 
PM (peça de mão) - produto não estéril, fornecida em blister 
individual. 
Características: são produzidas com matérias primas nobres que 
resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade 
zero, com parte ativa diamantada uniforme. 
Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por 

Unid. 250 

 

 

19,81 

 

 

4.952,50 
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micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por 
processo galvânico. 
Indicação: Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, 
remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações. 
Dimensões de hastes: FG (1,60X19,0mm) - CA (2,35X25,0mm) - 
PM (2,35X44,5mm). 
Esterilização: as pontas diamantadas podem ser esterilizadas 
por calor seco até (180°c) por (60) minutos, em autoclave (vapor) 
até (130°c) por (30) minutos, ou por solução química, conforme 
instruções do fabricante. 
Dimensões e pesos aproximados 
Com embalagem de fábrica: 
Dimensões: (1,0 x 4,0 x 6,0) cm 
Peso: 1g 

40 

Brocas esférica de ar 1012 Broca Ponta Diamantada Esférica As 
Pontas Diamantadas devem ser produzidas com diamante 
natural e aço inoxidável. –de acordo Com as normas ISO para 
instrumentos rotativos diamantados, aprovadas pelo CE, FDA. - 
Principais características: Alta precisão do corte, perfeita 
tolerância da haste, alta durabilidade e excelente performance. 
Apresentação: - Unidade. 1012 

Unid. 

 

250 

 

 

20,67 

 

 

5.167,50 

41 

Brocas esférica de ar 1014 - Sanitizada e esterilizada. 
- Haste com total concentricidade. 
- Diamante e aço inox da melhor qualidade. 
- Maior durabilidade e maior poder de corte. 
- Certificações internacionais ISO, FDA e CE. 
Características 
As pontas diamantadas são ideais para uso odontológico e de 
laboratório, são produzidas em aço inoxidável de alta resistência 
e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. 
Aplicação  
São indicadas para o preparo de chanfros, bisesis, regularização 
de margens cavo-superficiais, paredes e operações de 
descortinização de esmaltes em restaurações dentárias. 

Unid. 250 

 

 

 

18,39 

 

 

 

4.597,50 

42 

Brocas esférica de ar 10 indicações: 
Indicada para preparo cavitário, corte em profundidade, remoção 
de tecido cariado e pediatria, desgaste de áreas interdentais e 
acabamento antes de polimento. 
Características: 
* Para alta rotação, 21mm; 
* Eficiência do corte elevada; 
* Livre de vibrações; 
* Dureza máxima combinada com alta elasticidade; 
* Longa vida; 
* Broca altamente estável e funcional, lâminas de corte precisas 
desempenhando trabalho por uma longa vida útil; 
* Validade: Indeterminada; 
* Registro ANVISA 

Unid. 250 

 

 

 

12,54 

 

 

 

3.135,00 

43 

Fórceps odontológico n.5Boticão fórceps infantil n. º 5 / tamanho: 
mod. p/ incisivosmaterial: produto confeccionado em aço 
inoxidável tamanho: embalagem: plástica individual, constando 
os dados de identificação, procedência e rastreabilidade marca, 
garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação certificações: 
fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, 
normas da ABNT.  

Unid. 125 

 

 

4,06 

 

 

507,50 

44 
Fórceps odontológico n.150 fórceps adulto n°150 instrumental 
confeccionado em aço inoxidável autoclavavel para extração de 
pré molares, incisivos e raízes superiores. 

Unid. 100 
 

128,25 

 

12.825,00 

45 
Fórceps odontológico n. 151fórceps adulto n° 151 instrumental 
confeccionado em aço inoxidável e autoclavavel  para extração 
de pré molares, incisivos e raízes superiores. 

Unid. 125 
132,39 16.548,75 
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46 

Fórceps odontológico n. 16 
Características: Instrumento cirúrgico infantil em aço inoxidável. 
Também chamado de boticão. 
Aplicação. 
N ° 16 Para exodontia em dentes molares inferiores 

Unid. 75 

 

128,25 

 

9.618,75 

47 

Porta agulha mayor hegar 14 cm 
Porta Agulha Mayo  
Sua principal função é portar agulha em procedimentos de 
sutura, possui ramo mais curto e uma fenda no meio do ramo 
para auxiliar na precisão do fechamento 
Especificações: Em aço inoxidável, disponível nos tamanhos 
14cm 

Unid. 100 

 

56,29 

 

5.629,00 

48 

Cabo p/ bisturi n°3 
- Utilizado para fixação da lâmina de bisturi. - P/ lâminas nº 10-15 
- Aço Inox. - Autoclavável. Apresentação: - Embalagem c/1 
unidade. 

Unid. 75 
 

20,67 

 

1.550,25 

49 

Espátula de manipulaçãoUtilizado na manipulação de materiais 
odontológicos. 
Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 
Cabo em alumínio anodizado. 
Autoclavável. 
Validade: Indeterminada. 

Unid. 125 

 

22,76 

 

2.845,00 

50 

Espátula de inserçãoManipulação de resina e modelar a 
cavidade a ser restaurada. 
Também chamada de Espátula de Resina, Espátula de Inserção 
e Espátula nº 1. 
Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 
Cabo em alumínio anodizado. 
Autoclavável. 
Validade: Indeterminada. 
Espátula de Silicato nº 1 

Unid. 125 

 

 

36,39 

 

 

4.548,75 

51 

Arco de ostby autoclavável 
O Arco de Ostby Simples foi desenvolvido para fixação do lençol 
de borracha, proporcionando um isolamento absoluto no dente a 
ser restaurado. Este produto foi desenvolvido em material 
bastante resistente, para esterilização de autoclave. Garanta o 
uso seguro para o paciente. 
* Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento 
absoluto do dente a ser restaurado; 
* Produzido com material plástico: maior flexibilidade; 
* Esterilização em Autoclave à 121°C; 
* Tamanho: Adulto. 

Unid. 50 

 

 

19,24 

 

 

962,00 

52 

Agulha gengival estéril curta Indicado para aplicação de 
anestésicos injetáveis. 
Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica; 
Produto estéril; 
30G curta 22mm; 
Validade: 5 ANOS a partir da data de fabricação cx com 100 
unid. 

Cx. 200 

 

67,04 

 

13.408,00 

53 

Anestésico com adrenalina  
Apresentação Benefícios 
A lidocaína é um anestésico local, do tipo amida, muito usada na 
clínica odontológica na forma de injeção. 
Responsável pelo bloqueio sensitivo, apresenta ação rápida e 
profunda quando injetada e duração de ação intermediária (1 a 3 
horas). 
Carpule inquebrável: Não quebra ao cair no chão, nem se sofrer 
flexão dentro da seringa durante a aplicação (se o arpão não 
tocar exatamente no centro do êmbolo). 
Maior segurança e menor risco de acidentes. 
Características 
Anestésico injetável local à base de Cloridratos de Lidocaína 2% 

Cx. 375 

 

 

 

141,08 

 

 

 

52.905,00 
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e Felinefrina 1:100.000. 
O Novocol possui na sua composição sal anestésico o cloridrato 
de lidocaína e o vaso constritor cloridrato de fenilefrina 
produzindo anestesia rápida, durando mais que suficiente para 
todas as intervenções praticadas na odontologia. A velocidade 
de indução e duração de ação da lidocaína é aumentada pela 
ação da fenilefrina e de outros vasoconstritores, havendo 
redução da circulação sanguínea no ponto de aplicação. Como 
consequência deste efeito, o tempo de contato do anestésico 
com a fibra nervosa é prolongado, aumentando a duração da 
anestesia. 
Cloridrato de lidocaína: é quimicamente designado como 
cloridrato de alfa-dietilamino - 2, 6 - acetoxilidida. 
Cloridrato de fenilefrina: é quimicamente designado como 
cloridrato de 1-1-(m -hidro-xifenil) - 2 metilaminoetanol. O pKa da 
lidocaína é de 7,9 e a solubilidade em lipídios é média.  
Aplicação 
Indicado para procedimentos de curta e média duração. 
Utilizado para quando se necessita de controle prolongado da 
dor, 
Ideal para casos de necessidade normal de hemostasia, como 
cirurgias periodontais e tratamentos endodôndicos. 
Icx com 50 unid. 

54 

Anestésico tópico gel 30 gramasDescrição: 
Auxilia no estancamento do sangue; 
Diminui linfa, reduzindo a expulsão do pigmento na pele; 
Bico Dosador; 
Ótimo custo benefício; 
Facilidade na hora da aplicação; 
Validade: até 3 meses após aberto; 
Contém: 30g; 
Composição: Lidocaína 20%,   Benzocaína 8% e Epinefrina 
0,07%. 

   Unid. 
 

150 

 

 

81,23 

 

 

12.184,50 

55 

Fio de sutura 3.0 sedas 45cmCaixa com 24 unidades. 
Fio Seda Preto de 45cm com agulha 1/2 CT com 17mm 
É indicado para o uso em aproximação dos tecidos internos, 
ligaduras e suturas. 
Fio de sutura de seda preta trançada. 
Não absorvível 
Estéril. Com 24 unidades. 

Cx. 500 

 

63,99 

 

31.995,00 

56 

Lâmina de bisturi n° 15Apresentação: 
Corta, raspar e/ou remove estruturas em procedimentos. 
Especificações técnicas 
Estéril; 
Descartável e de uso único; 
Material: aço carbono; 
Validade: 5 anos após a data de esterilização; 
Tamanhos: 10 - Comprimento: 43mm Altura: 8mm; 11 - 
Comprimento: 43mm Altura: 6,5mm; 12 - Comprimento: 36mm 
Altura: 10mm; 15 - Comprimento: 40mm Altura: 4mm; 15C - 
Comprimento: 35mm Altura: 6,5mm; 20 - Comprimento: 46mm 
Altura: 9mm; 21 - Comprimento: 54mm Altura: 11mm; 22 - 
Comprimento: 59mm Altura: 11,5mm; 23 - Comprimento: 51mm 
Altura: 10mm; 24 - Comprimento: 55mm Altura: 11mm. 
Embalagem: Caixa com 100 unidades. 
Dimensões embalagem: 3cm (c) x 9cm (l) x 7cm (a). 
Peso embalagem: 30g. 

   Unid. 
 

125 

 

 

 

 

0,64 

 

 

 

 

80,00 

57 

Escova de Robson retaIndicada para pré-polimento de resina, 
podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. 
Escova de Robson 
Dimensões: 160 x 110 x 60mm. 

    Unid. 
 

2500 
 

2,57 

 

6.425,00 
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58 

Babador descartável impermeável c/ 100 unid. 
Babador Descartável  
- Indicado para proteger o paciente durante procedimentos 
odontológicos. 
- Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe 
confere excelente capacidade de absorção. 
- É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e 
filme de polietileno atóxico. 
- Não estéril. 
- Sem adesivo. 
- Babador muito resistente, impermeável e seguro. 
Apresentação: 
- Embalagem com 100 unidades. 

 
 
 
 
 
     Pct. 

1250 

 

 

 

25,71 

 

 

 

32.137,50 

59 

 Gaze cortada 9 fiosCaracterísticas 
* Produto 100% Algodão; 
* Tamanho 7,5 x 7,5cm; 
* 9 fios; 
* Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a 
sua extensão. 
Indicações 
Indicadas para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e 
cobertura de curativos em geral e antissepsia da pele e/ou 
mucosas para procedimentos invasivos. 

      
 
    Pct. 

500 

 

 

14,18 

 

 

7.090,00 

60 

 Papel grau cirúrgico rolo com 100mmx10m 
Mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização 
do conteúdo, por meio da abertura asséptica. Pode ser utilizado 
com instrumentos médicos, odontológicos, veterinários e de 
estética. 
Indicado para esterilização a vapor, gás óxido de etileno (ETO) e 
raio gama. É fabricado com papel grau cirúrgico e filme laminado 
multicamadas de poliéster e polipropileno. 
Utilizado com seladora Termo selante. 
Características do produto: 
- Disponível em rolo para facilitar o uso; 
-Impressão fora da área de contato com os produtos a serem 
esterilizados; 
- Indicadores químicos que mudam de cor após entrarem em 
contato com o agente esterilizante; 
- Direcionamento do corte; 
- Maior eficiência; 
- Selagem Tripla. 

   Unid. 
 

75 

 

 

 

 

80,23 

 

 

 

 

6.017,25 

61 

 Sugador odontológicoproduzido sem contato manual em PVC 
atóxico. Fio cobreado. 
Aplicação 
Indicado para sucção de líquidos durante procedimentos 
odontológicos. 
Benefícios 
Produzido sem contato manual com matéria prima de qualidade. 
Tendo 15cm de comprimento. Maior facilidade de manuseio. 
Feito de PVC transparente atóxico e fio metálico com excelente 
manutenção do ângulo escolhido. Ponta arredondada, ideal para 
trabalhar em mucosas sensíveis ou irritadas.Com 40 unidades. 

    Pct. 
 

1250 

 

 

10,69 

 

 

 

 

13.362,50 

62 

 Porta algodão inox 8x8 com servidor com molaPorta algodão em 
inox com mola; Usado para armazenar algodões para 
procedimentos médicos; Especificações: Em aço inoxidável, 8 x 
8 cm, com capacidade para 400 ml. 

    
   Unid. 

 

50 
 

75,17 

 

3.758,50 

63 

 Algodão rolinho n.2 
Dados Técnicos: 
* Pacote com 100 unidades; 
* 100% Algodão; 
* Algodão Rolete Luna n° 2; 
* Cor: Branco.  

    Pct. 
 

500 

 

9,69 

 

4.845,00 
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64 

 Aplicador descartável microbrush fineindicados para levar e 
aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, 
soluções hemostáticas, ácidos etc. 
Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon 
nos tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota), fino 1,5mm (1/8 de 
gota) e extra fino 1,0mm (1/16 de gota). 

   Unid. 
 

500 

 

25,51 

 

12.755,00 

65 

Corrente metal suporte para babador de papelUtilizado para 
prender babadores e guardanapos no paciente. 
Prendedor corrente com elos trançados. 
Medida: 45 cm. 
Metal. 

   Unid. 
 

100 

9,65 

 

 

965,00 

66 

 Máscara cirúrgica com estático 
Caixa com 50 unidades; Camada Tripla; Com Elástico; Tamanho 
Único; 
Não estéril; Atóxica. 

Cx. 625 
42,74 26.712,50 

67 

Touca descartávelCaracterísticas:  
Cor: Branco. 
Material: TNT 100% Polipropileno atóxico e hipoalérgico. 
Tamanho: Único. 
Produto de uso único. 
Validade: 2 anos. 
Embalagem com 100 unidades não estéreis. 
Registro ANVISA. 
Indicação: 
Indicado para proteção do profissional contra contaminação 
cruzada em ambientes exigentes de limpeza. Touca descartável 
sanfonada é indicada para uso industrial, veterinário e médico-
hospitalar. 

    Pct. 
 

500 

 

 

 

23,38 

 

 

 

11.690,00 

68 

Óculos de proteçãoDescrição:  
Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos 
metálicos. Hastes em policarbonato tipo espátula, com orifício 
nas pontas para colocação de cordão. 
Características Gerais:  
- Design moderno 
- Proteção lateral 
- Armação sem metal, ideal para uso em serviços de eletricidade 
Aplicações: 
Montadora, funilaria, auto mecânica, fundição, usinagem, 
serralheria, marcenaria, limpeza, logística, transportes, 
construção civil, agricultura, petroquímico, laboratório, 
aeroportos, serviços de eletricidade, entre outras. 

   Unid. 
 

75 

 

 

 

3,92 

 

 

 

294,00 

69 

 Luva de látex estéril n. 6,5 
Indicações 
Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, 
odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há 
necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos 
(sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com 
micro-organismos, manipulação de materiais contaminados). 
Diferenciais e benefícios 
Luva cirúrgica estéril; 
Alta sensibilidade; 
Formato anatômico; 
Lubrificada com pó bi absorvível; 
Luva texturizada; 
Esterilizada por radiação ionizante. 
Outras características 
Material: Látex 
Com pó: Sim 
É estéril: Sim 
Higiene e Conservação 
Esterilidade assegurada, enquanto a embalagem não for aberta 

   Unid. 
 

1250 

 

 

 

 

 

3,09 

 

 

 

 

 

3.862,50 
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ou danificada; 
Proteja o produto do calor, umidade e da luz; 
Produto de uso único, proibido reprocessar. 

70 

 Luvas de procedimento tam pp 
Luva para procedimento não cirúrgico 100 unidades no tamanho 
– PP. 
Características do produto 
Indicações 
Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, 
odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há 
necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos 
(sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com 
micro-organismos, manipulação de materiais contaminados). 
Composição 
Látex de borracha natural. 
Diferenciais e benefícios 
- Fabricada em látex; 
- Com pó bioabsorvível; 
- Ambidestra; 
- Superfície lisa; 
- Embalagem tipo “dispenser box”. 
Itens inclusos 
Altura do produto (cm) 22,00 
Largura do produto (cm) 10,50 
Profundidade do produto (cm) 4,00 
Peso líquido (Kg) 0,008 
Garantia 3 meses 

     Cx. 
 

750 

 

 

 

 

 

 

51,20 

 

 

 

 

 

 

38.640,00 

71 

Aventais descartáveis gramatura 40  
Descrição 
Avental Descartável confeccionado em TNT de alta qualidade, 
oferecendo resistência e durabilidade, não estéril, hipoalergênico 
e atóxico, com mangas longas e punho com elástico, oferecendo 
maior segurança ao profissional, com abertura traseira com 
fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura, 
com a gola cirúrgica. Sua utilização possui a finalidade de formar 
uma barreira mecânica que oferece maior segurança e proteção 
contra respingos nas regiões cobertas, ideal para profissionais 
que trabalham em ambientes que necessite limpeza e higiene 
constante, como áreas industriais, hospitalares e estéticas. O 
pacote possui 10 unidades, com mangas longas e punho com 
elástico, com gola cirúrgica, na cor branca, com a gramatura 30 
g/m², disponível em tamanho único (01mX70cm). 
- Especificações técnicas 
Avental Descartável 
Material: TNT (hipoalergênico e atóxico), com fechamento em 
tiras (pescoço e cintura); 
Manga Longa, com elástico nos punhos; 
Uso único, individual e descartável; 
Quantidade: 10 Unidades; 
Gramatura: 40 g/m²; 
Cor: Branca; 
Tamanho: Único, 

    Unid. 
 

2500 

 

 

 

 

 

 

7,57 

 

 

 

 

 

 

18.925,00 

72 

Máscaras N95características principais 
Modelo KN95; Material 80% de polipropileno e 20% de poliolefina 
Cor Branco 
As máscaras KN95 possuem 5 camadas de proteção, clipe nasal 
e elásticos resistentes, dando maior vedação, proteção e 
segurança durante o uso. Elas possuem filtro de ar, bloqueando 
pelo menos 95% das partículas em suspensão e ajudam a evitar 
contato com qualquer doença cuja transmissão possa ocorrer 
pelas vias aéreas. A qualidade do material permite uma 
respiração confortável, sem irritar a pele. A máscara KN95 pode 

   Unid. 
 

1250 

 

 

6,84 

 

 

8.550,00 
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ser reutilizada, desde que seja sempre mantida limpa e seca, 
longe de umidade. 

73 

Guardanapo de papel 
Folha dupla. Produzido em papel de fibras de celulose 
certificada, isento de contaminantes, proporcionando total 
segurança em sua utilização. Suas características superiores de 
absorção possibilitam a higiene de forma efetiva e econômica. A 
matéria-prima empregada, deve combinar resistência e maciez, 
tornando o seu uso extremamente agradável ao contato. 
Medidas de uma folha: 
Dimensional C x L x A (m) 0,215 x 0,215. Pacote com 50 
unidades. 

      Pct. 
 

500 

 

 

6,99 

 

 

3.495,00 

 

74 

 Papel carbono dupla face para articulação FORMATO: REGULAR 
Dupla face azul e vermelho 
Espessura: 100 micra 
1-Posicionamento do papel na superfície oclusal dos dentes ou 
próteses a serem testadas; 
2-Articulação dos dentes para marcação dos pontos de contato 
oclusais; 
3-Ajustes com instrumentos adequados onde se fizer necessário. 
Composição: Papéis especiais, ceras vegetais, pigmentos, óleos 
vegetais, parafina e vaselina. 
Advertência: Para obter melhores resultados, secar as 
superfícies dentais a serem testada. Embalagem com 12 tiras 

     Pct. 
 

500 

 

 

 

74,56 

 

 

 

37.280,00 

75 

 Rolo papel grau cirúrgico 50mmx100mindicado para 
esterilização em autoclaves. 
* Isento de Alvejante. 
* Atóxico. 
Dimensões: 50mmX100m 
Embalagem com 01 Rolo  
Validade: 02 ANOS 
Garantia: Contra Defeito de Fabricação 
Registro na ANVISA 

    Unid. 
 

100 

 

 

71,25 

 

 

7.125,00 

76 

 Resina microhíbrida a2 Resina Fotopolimerizável para 
Laboratório, indicada para confecção de coroas e pontes. 
COMPOSIÇÃO: 
BISGMA, BIGEMA, UDMA, TEGMA, Alumínio Borosilicato, Ácido 
Silício de alta dispersão, Foto iniciadores, Inibidores e 
Pigmentos. Seringa com 4g. 

     
  Unid. 

 

75 

 

95,33 

 

7.149,75 

77 

 Resina microhíbrida a3Características: 
- Consistência: Composta; 
- Preenchimento: 2,5mm; 
-Composição: tegdma, bisgma, Cerâmica silanizada tratada, 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol; 
- Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em 
áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; 
- Material com elevada dureza, resistência à compressão e à 
fratura; 
- Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a 
confecção de restaurações com boa estética, através de técnica 
simplificada; 
- Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades 
mecânicas; 
- Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas 
no dia-a-dia; 
- Maior fluorescência; 
- Ótimos resultados estéticos; 
- Alta resistência ao desgaste; 
- Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 
de posteriores. Seringa com 4g. 

    Unid. 
 

75 

 

 

 

 

 

95,33 

 

 

 

 

 

7.149,75 
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78 

 Resina microhíbrida a 3,5 Consistência: Composta. * 
Preenchimento: 2mm. * Composição: bisgma, bisema, udma, 
tegma, foto iniciador, cargas e pigmentos. * Resina composta 
microhíbrida para dentes anteriores e posteriores. * Consistência 
adequada. * Fluorescência e opalescência naturais. * Disponível 
em diversas cores da escala Vita. * Grande condensabilidade e 
altamente modelável. Seringa com 4g. 

    Unid. 
 

75 

 

 

60,92 

 

 

4.569,00 

79 

 Resina microhíbrida a 4Resina micro-híbrida - partículas com 
0,6 micrometros, tempo de polimerização: 40 segundos. 
Rende aproximadamente 30 aplicações.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, por meio de 
técnica simplificada. 
- Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades 
mecânicas. 
-Resina odontológica permite o uso em restaurações nas quais 
há grande esforço mastigatório. 
- 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. 
- Moldagens de transferência (copings e transferentes de 
implantes). Seringa com 4g. 

    Unid. 
 

75 

 

 

 

 

 

63,99 

 

 

 

 

 

4.799,25 

80 

Cunha interdental de madeira Cunhas interdentais produzidas 
em madeira adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes.  
Disponíveis em 4 tamanhos, codificadas por cores (tingidas na 
parte superior e inferior) não necessitam de recortes ou ajustes, 
pois seu formato agudo facilita sua introdução na ameia e 
garante a fixação das matrizes, proporcionando restaurações 
livres de excesso subgengival e com perfeito contorno. 
Embalagem c/ 100 unid. 

      Pct. 
 

25 

 

 

38,95 

 

 

973,75 

81 

Pasta para polimento de resina 
Descrição: é uma pasta de polimento produzida com diamante 
micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns) e altíssima 
dureza para atender às exigências de polimento e brilho de 
porcelana, esmalte dental, resinas e outros materiais 
restauradores. Pode ser utilizada em consultórios e laboratórios 
protéticos. 
Características e vantagens 
• ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente 
selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento 
(minimiza a geração de calor durante o procedimento) e facilita 
sua remoção ao final do tratamento. 
• Viscosidade média, não susceptível à ação do calor. 
• Multiuso: pode ser utilizada com todos os materiais 
restauradores. 
• Produto com certificação. Frasco com 70 gr 

    Unid. 
 

50 

 

 

 

 

27,79 

 

 

 

 

1.389,50 

82 

Discos de lixa para polimento de resinaOs Discos de Lixa são 
indicados para acabamento e polimento de compósitos. 
Principais Características: 
- Costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso 
Inter proximal 
- Melhor relação custo x benefício 
- Granulações: Grossa (bordô), Média (rosa médio), Fina (rosa 
claro) e extrafina (branco) 

Kit. 125 

 

 

61,28 

 

 

7.660,00 
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- Tamanho: 12mm, 16mm e 19 

83 

Mandril para disco de lixa 
Mandril metálico para uso em discos de encaixe rápido 
Indicado para uso com discos de lixa. O mandril é responsável 
pela fixação dos discos no contra-ângulo e pela transferência do 
movimento. Mandril fabricado de acordo com as especificações 
da ISO 1797-1. 
Advertências, precauções e restrições: 
Uso profissional.  
Esterilização 
Mandril esterilizável em autoclave (126ºC, 147kPa, 16min). Antes 
da esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de água e 
detergente enzimático. 
Embalagem: 01 mandril 

    Unid. 
 

50 

 

 

 

4,65 

 

 

 

232,50 

84 

Hipoclorito de sódio 
Indicação 
Utilizado como substância química auxiliar de uso endodôntico 
na fase de preparo do canal radicular, promovendo a limpeza e 
desinfecção dos canais radiculares. Auxilia na remoção do 
material orgânico do interior dos canais radiculares, no combate 
a infecção e na remoção de resíduos inorgânicos de substâncias 
quelantes ou descalcificantes que tenham sido utilizadas no 
alargamento do canal. 
Características 
O aumento da concentração de hipoclorito de sódio aumenta a 
capacidade de dissolver material orgânico. 
Itens inclusos Embalagem com 1 litro. 5,25% 1000ml 

    Unid. 
 

100 

 

 

 

12,47 

 

 

 

1.247,00 

85 

Paramonoclorofenol canforadoCaracterísticas 
* Demonstra baixas reações texturais e não mostrou efeitos 
significativos sobre a síntese de proteínas, apresentando efeito 
antibacteriano de curta duração; 
* Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para 
a medicação de todo o canal radicular; 
* A presença da nitrofurazona na fórmula de paramonoclorofenol 
com furacin, acentua a propriedade anti-infecciosa local; 
* Possui ação bactericida de amplo espectro; 
* A presença de furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, 
potencializa a ação anti-infecciosa local. 
Indicações 
Material para Desinfecção de Canal Radicular. Frasco com 20 ml 

    Unid. 
 

50 

 

 

 

14,35 

 

 

 

717,50 

86 

Spray teste de vitalidade pulpar 
Embalagem com 200 ml do Teste de Vitalidade Spray. É um 
spray refrescante que alcança temperatura - 50°C. Ideal para 
teste de vitalidade nos dentes. 
Especialmente indicado para congelar pallets e pequenos rolos 
de algodão. Possui uma cânula de prolongamento para uma 
aplicação precisa e é inodoro. 

    Unid. 
 

50 

 

85,36 

 

 

4.268,00 

87 

Guta percha bastão 
Guta perchas de maior conicidade. 
Criadas exclusivamente para obturação de canais radiculares 
instrumentados com as limas rotatórias Profile e ProTaper. 
Possuem conicidades adequadas aos instrumentos rotatórios, 
permitindo uma obturação mais rápida e fácil pct. c/40 unid 

      
 
     Pct. 

 

75 

 

143,89 

 

10.791,75 

88 

Vaselina sólida 
Características: 
Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais. 
Validade: 36 meses. Tem efeito emoliente e melhora a 
elasticidade. Pote com 500gr 

    Unid. 
 

100 

 

12,39 

 

1.239,00 

89 

 Lençol de borracha com 26 unid. 
Lençol de Borracha  
- Utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, 
reduzindo a possibilidade de contaminação. 

     Cx. 
 

50 
 

36,75 

 

1.828,50 
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- Altamente resistente à tração. 
- Composição Látex. 
Apresentação: 
- Caixa c/26 unidades. 
- Medidas 13,0x13,0 cm 

90 

Restaurador provisório irm 
Descrição do produto 
Embalagem com 1 unidade de 15ml. 
Características: 
Composição a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por 
polímeros. 
Alto vedamento marginal. 
Presa rápida. 
Alta resistência a compressão. 
Propriedades sedativas 
Indicações:  
indicada para restaurações temporárias de longa espera (até 2 
anos), para forramento de cavidades sob restaurações de 
amalgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, 
devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas 
propriedades sedativas. 

   Unid. 
 

100 

 

 

 

 

205,92 

 

 

 

 

 

20.592,00 

91 

Brocas Carbide 1557é uma broca de alta rotação indicada no 

preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido 

cariado e pediatria. Produzido em aço inox. Esterilizável. 

Embalagem com 1 unidade. 

    Unid. 
 

125 

 

16,53 

 

2.066,25 

92 

Brocas Carbide 701é uma broca de alta rotação indicada no 
preparo cavitário, corte em profundidade, remoção de tecido 
cariado e pediatria. Produzido em aço inox. Esterilizável. 
Embalagem com 1 unidade. 

    Unid. 
 

125 
 

18,36 

 

2.295,00 

93 

Limas tipo k n°10 
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. 
* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. 
* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.  
* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 a 140, possui secção 
transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 
em diante. 
* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.  
* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.  
* Disponíveis nos comprimentos 31mm.Embalagem com 6 
unidades. 

     Cx. 
 

250 

 

 

 

 

16,93 

 

 

 

 

4.232,50 

94 

Limas tipo k 1ª série n°15 
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. 
* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. 
* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.  
* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 a 140, possui secção 
transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 
em diante. 
* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.  
* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.  
* Disponíveis nos comprimentos 31mm.Embalagem com 6 
unidades. 

     Cx. 
 

250 

 

 

 

 

52,73 

 

 

 

 

13.182,50 

95 
Limas tipo k 1ª série n° 20 
Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando 

     Cx. 
 

250 69,80 17.450,00 
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maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico 
dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de 
quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. 
* Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. 
* Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02.  
* Disponível nos tamanhos ISO nº 06 a 140, possui secção 
transversal quadrangular até lima #40 e triangular da lima #45 
em diante. 
* Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais 
radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos.  
* Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.  
* Disponíveis nos comprimentos 31mm.Embalagem com 6 
unidades. 

 


