
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITAPETINGA

PROJETO BÁSICO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2022
(Processo Administrativo n.° 23331.250801.2022-91)

Torna-se público que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
–  campus Itapetinga – por meio do Setor de Licitação, realizará Dispensa Eletrônica,
com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos
da  Lei  nº  14.133,  de  1º  de  abril  de  2021,  da  Instrução  Normativa  SEGES/ME  nº
67/2021 e demais legislação aplicável.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de insumos odontológicos e itens de enfermagem para atender as demandas
do  IF  Baiano,  campus Itapetinga, conforme  condições,  quantidades  e  exigências
estabelecidas neste Projeto Básico.

1.2. A contratação ocorrerá em item único, conforme tabela constante abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

CATMAT UNIDADE 
DE

FORNECIMENTO

QUANT.

1

Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste haste
regular, tipo corte médio, numeração americana
1011. Ponta diamantada nº 1011.

402944 UNIDADE 2

2 Cariostático,  componente  ácido  fluorídrico,
nitrato  de  prata,  componente  2  hidróxido  de
amônia,  aspecto  físico  líquido  10  ml.  Ação
bactericida, devido à presença da Prata. Ação
preventiva  e  remineralizante,  pela  ação  do
flúor.  Ação  curativa,  paralisando  lesões
cariosas,  pela  formação  de  dentina
esclerosada. Ação antimicrobiana, agindo mais
especificamente sobre Str. Mutans. Embalagem
de 10 mL.

425821 FRASCO

1

3 Fluoreto de sódio, concentração 1,23, forma 
farmacêutica gel tixotrópico, característica 
adicional acidulado, com 200 ml. Flúor fosfato 
acidulado 1,23%. Flúor acidulado pigmentado. 
Registro ANVISA. Embalagem com 200 mL. 
Sabor tutti-fruti.

428102 FRASCO
10

4 Modelo anatômico para fins didáticos, material
acrílico,  finalidade  material  educativo
odontológico,  tipo  macroarcada/macro
cárie/macro periodontal, aplicação treinamento,
características  adicionais  macroescova  dental
compondo o kit odontológico
Kit  contendo  03 macromodelos,  03  plaquetas

309298 UNIDADE 1



de  PVC  multicoloridas  didáticas  explicativas
sobre escovação dentária, evolução da doença
periodontal  e  evolução  da  cárie  dentária,  01
Macro  Maxi  Modelo  Escovação  com  arcada
superior,  arcada  inferior,  língua  e  articulador
metálico  flexível,  que  permite  posicionar  na
oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e
mordida  cruzada.  Ideal  para  treinamento  de
escovação  dentária,  de  língua  e  uso  de  fio
dental.  Macromodelo Doença Periodontal com
3  modelos  demonstrando  Gengivite,
Periodontite e Periodontose, medindo: 08 x 11
x 08 cm,  Macromodelo  Cárie  com 4 molares
demonstrando dente Hígido, Cárie de Esmalte,
Cárie de Dentina e Exposição Pulpar medindo
20 x 09 x 08 cm, Macro Escova medindo 35 cm
e  3  placas  com  diagrama  explicativo  sobre
Doença Periodontal,  Cárie Dentária e Higiene
Bucal.  02-Maxi  Maleta Saúde Bucal,  medindo
36 x 20 x 19 cm.

5 Evidenciador  dental,  aplicação  p/  placa
bacteriana, apresentação 60 pastilhas.
Indicado para corar a placa bacteriana. Facilita
a localização e também ajuda na instrução de
higienização.  Base  de  fucsina  básica  2%.
Registro ANVISA. Validade: 3 anos após a data
de fabricação. Embalagem com 60 unidades.

425849 FRASCO 3

6 Fluoreto  de  sódio,  concentração  2,  forma
farmacêutica  gel  tixotrópico,  característica
adicional neutro, com 200 ml.
Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não tem
corantes.  Gel  neutro  transparente  e  com
agradável  sabor  menta.  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. Registro ANVISA.  

428103 FRASCO 10

7 Selante,  tipo  para  fóssulas  e  fissuras,
característica  adicional  fotopolimerizável,
componentes com ácido, componente adicional
flúor, kit 05 (cinco) seringas com 2g cada, cor
matizado;  20  (vinte)  pontas  aplicadoras
descartáveis  e  01  (uma)  seringa  de
condicionador dental gel de 3 ml.
Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável
à base de Resina bisGmA Uretano modificado,
Trietileno Glicol Di-metacrilato, boro, Silicato de
Alumínio  e  bário,  Éster  Tetracrilico,  Ácido
Fosfórico, Fluoreto de Sódio e canforoquinona.
Conteúdo inorgânico: 50% de carga em peso.
Kit  05  (cinco)  Seringas  com  2g  cada,  cor
matizado;  20  (vinte)  Pontas  Aplicadoras
descartáveis  e  01  (uma)  Seringa  de

390778 KIT 1



Condicionador Dental Gel de 3 ml.
8 Verniz  dentário,  composição  c/  fluoreto  de

sódio.
Verniz  dentário,  tipo  com  flúor,  aplicação
fluoretação  do  esmalte  dentário  e  profilaxia,
apresentação  frasco,  composição  10  ml  de
verniz,  10 ml  de solvente (5% de fluoreto de
sódico).  Frasco  com  10  ml.  Marca  de
Referência: SSWHITE ou similar.

428166 CONJUNTO 2

9 Escova de robson, tipo ponta taça, uso contra-
ângulo, cor branca. Escova de robson reta para
profilaxia.

404894 UNIDADE 20

10 Escova  de  robson,  tipo  ponta  cônica,  uso
contra-ângulo,  cor  branca.  Escova  de  robson
cônica para profilaxia.

404892 UNIDADE 20

11 Ponta  montada  uso  odontológico,  material
silicone,  formato  taça,  cor  branca,  aplicação
profilaxia,  características  adicionais  flexível,
compatibilidade  contra  ângulo.  Taça  de
borracha para profilaxia.

404903 UNIDADE 20

12 Acessórios - uso odontológico, aplicação para
profilaxia, tipo fita com furos cortantes, material
aço  inoxidável,  tipo  uso  descartável.
Microlaminas  circulares  proporcionam  maior
precisão e rapidez na remoção de tártaro. Não
abrasiva,  preserva  o  esmalte,  materiais
restauradores  e  elementos  protéticos.
Espessura fina, permitindo um acesso fácil  às
regiões interproximais. Maior precisão e rapidez
na remoção de tártaro e remoção de adesivos.
Registro ANVISA. 
Embalagem com 10 fitas  de aço de 100 mm
cada.

431412 UNIDADE 2

13 Pedra  pomes,  material  rocha  magnética,  cor
branca,  aspecto  físico  pó,  aplicação  limpeza
dental,  uso  odontológico,  características
adicionais  extrafino  embalagem  com  100
gramas.
Pó extra fino. * Abrasivo.

233497 FRASCO 2

14 Pasta  profilática,  composição  básica  pedra
pomes,  composição  lauril  sulfato  de  sódio,
características  adicionais  com  fluor,  com  90
gramas.
Consistência  adequada,  não  escorre  para
cavidade  bucal.  Utilizada  com  escovas  de
Robinson ou com taças de borracha. Utilizada
como  pasta  de  polimento  inicial.  Usada  em
adultos e crianças. Sabores tutti-frutti. Registro
MS. Embalagem com 90 gramas.

417702 BISNAGA 8

15 Passa  fio  dental,  material  plástico,  com  30
unidades.
Passa  Fio  dental.  Flexível.  Indicado  para
usuários de aparelhos ortodônticos ou prótese
fixa Hastes com espessura ideal para guiar o
fio  dental  acima  de  braquetes.  Apresentação
embalagem com 30 unidades. Similar, igual ou

419560 CAIXA 7

javascript:void(0)


superior a Needs.
16 Benzocaína, concentração 20%, uso gel tópico,

12 gramas. Anestésico tópico benzocaína 20%.
Embalagem 12 g. Sabor tutti-frutti. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

272913 POTE 12

17 Articaína,  composição  associada  com
epinefrina,  concentração  4  1/100.000,  forma
farmacêutica, solução injetável 100 caixas com
50 tubetes.
Articaína  4%,  composição  associada  com
epinefrina 1:100.000: Anestésico local injetável.
Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8 ml
cada. Marca de referência: DFL ou similar
O prazo de validade na data da entrega não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

297697 CAIXA 8

18 Lidocaína  cloridrato,  composição  associada
com  epinefrina,  dosagem  2  1:100.000,
apresentação injetável caixa com 50 unidades.
Lidocaína cloridrato 2%, composição associada
com  Epinefrina  1:100.000.  Anestésico  local
injetável. Apresentação: caixa com 50 tubetes
de 1,8 ml cada. Marca de referência: DFL ou
similar
O prazo de validade na data da entrega não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

269851 CAIXA 12

19 Prilocaína,  composição  associada  com
felipressina,  dosagem  3  0,03ui/ml,
apresentação  injetável,  com  50  tubetes.
Prilocaína,  composição  associada  com
felipressina  0,03  U.I./ml:  anestésico  injetável
local,  com  cada  ml  contendo  30  mg  de
Cloridrato de Prilocaina, envasado em tubetes
de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados.
Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo
de segurança, que proteja a cavidade oral em
caso de quebra. O produto deverá estar alojado
em  blísteres  lacrados  com  10  tubetes  cada.
Apresentação: caixas com 50 tubetes. O prazo
de validade na data da entrega não poderá ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante. Marca
de referência: DFL ou similar.

269833 CAIXA 3

20 Acessório  para  radiologia,  tipo  colgadura,
material  aço  inoxidável,  características
adicionais individual.
Colgadura individual. Indicado para prender ou
pendurar filme radiográfico. Fabricado em aço
inox. Validade indeterminada.

422654 UNIDADE 6

21 Acessório para radiologia, tipo cartela, material
papelão,  características  adicionais  para  2
películas,  com  100  unidades.  Cartela  para
radiografia.  Papel 240 g. Ficha com 02 furos.

420216 UNIDADE 2



Embalagem com 100 unidades.
22 Revelador  radiológico,  tipo  solução  aquosa

pronta  p/  uso,  aplicação  para  processamento
manual, com 475 ml. Revelador, líquido incolor
Composto  por  água,  sulfito  de  sódio,
diatilenoglicol,  e  hidroquinona.  Utilizado  para
revelar  a  imagem  do  exame  na  película  de
filme. Pronto uso. Validade: 1 ano. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante. 
Embalagem  com  475  ml.  Igual,  Similar  ou
superior a Carestream.

405620 FRASCO 6

23 Fixador  radiológico,  aplicação  para
processamento manual, aspecto físico solução
aquosa pronta para uso, com 475 ml.  Fixador,
líquido  incolor  composto  por  água  destilada,
hiposulfito de sódio, ácido acético e tiocianato
de amônio, utilizado para fixação da imagem do
exame na película de filme. Pronto para uso. O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.  Embalagem  com  475  mL.  Igual,
Similar ou superior a Carestream.

405632 FRASCO 6

24 Filme radiológico, tipo raio-x,  dimensões 31 x
41, com 150 unidades.  Filme radiológico, tipo
raio-x,  comprimento  41,  largura  31,  aplicação
odontológico,  características  adicionais
ultrarápido,  periapical  simples,  uso  adulto.
Caixa  com  150  unidades.  Validade;  02  anos
após sua fabricação. O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado  pelo  fabricante.  Marca  de
Referência: Kodak.

421289 CAIXA 2

25 Água destilada,  aspecto  físico  líquido incolor,
inodoro,  insípido,  características  adicionais
conforme farmacopéia brasileira, com 5 litros.
Água destilada para  uso em autoclave.  Água
pura  e  isenta  de  químicos,  minerais  e  sais
solúveis.  O  prazo  de  validade  na  data  da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante. Embalagem com
5 litros.

367898 GALÃO 1

26 Indicador  químico,  classe  classe  i,  tipo  uso
externo,  apresentação  fita  adesiva,
características  adicionais  para  esterilização  a
vapor, rolo de 30 metros.
Fita  para  autoclave  rolo  19mmX30m.
Confeccionada com dorso de papel crepado à
base de celulose. Validade 24 meses. O prazo
de validade na data da entrega não poderá ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante. Rolo
de 30 metros.

332343 ROLO 6

27 Indicador  biológico,  tipo  segunda  geração, 436058 PACOTE 2



apresentação  autocontido,  ampola  com  meio
de cultura, espécie bacillus stearothermophillus,
características  adicionais  resposta  em  24
horas,  aplicação  para  esterilização  a  vapor,
pacote  com 10  unidades.Embalagem com 10
unidades. validade: 24 (vinte e quatro) meses a
partir da data de fabricação.

28 Embalagem  p/  esterilização,  material  papel
grau  cirúrgico,  composição  c/  filme  polímero
multilaminado, gramatura / espessura cerca de
60, apresentação rolo, componentes adicionais
termosselante,  tamanho  cerca  de  10,
componentes c/ indicador químico, tipo uso uso
único, rolo de 10cm x 100 metros.  Rolo para
esterilização 10cmX100m - O prazo de validade
na data da entrega não poderá ser inferior a 12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

442385 ROLO 1

29 Embalagem  p/  esterilização,  material  papel
grau  cirúrgico,  composição  c/  filme  polímero
multilaminado, gramatura / espessura cerca de
60, apresentação rolo, componentes adicionais
termosselante,  tamanho  cerca  de  15,
componentes c/ indicador químico, tipo uso uso
único, rolo de 15cm x 100 metros.  Rolo para
esterilização 15cmX100m - O prazo de validade
na data da entrega não poderá ser inferior a 12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

443438 ROLO 10

30 Embalagem  p/  esterilização,  material  papel
grau  cirúrgico,  composição  c/  filme  polímero
multilaminado, gramatura / espessura cerca de
60, apresentação rolo, componentes adicionais
termosselante,  tamanho  cerca  de  20,
componentes c/ indicador químico, tipo uso uso
único, rolo de 20 cm x 100 metros.  Rolo para
esterilização 20cmX100m - O prazo de validade
na data da entrega não poderá ser inferior a 12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

442384 ROLO 10

31

Embalagem  p/  esterilização,  material  papel
grau  cirúrgico,  composição  c/  filme  polímero
multilaminado, gramatura / espessura cerca de
60, apresentação rolo, componentes adicionais
termosselante,  tamanho  cerca  de  25,
componentes c/ indicador químico, tipo uso uso
único, rolo de 25 cm x 100 metros.  Rolo para
esterilização 25cmX100m. O prazo de validade
na data da entrega não poderá ser inferior a 12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

446031 ROLO 10

32 Coletor  material  pérfuro-cortante,  material
papelão,  capacidade total  7,  acessórios alças
rígidas  e  tampa,  componentes  adicionais
revestimento  interno  em  polietileno  alta
densidade,  tipo  uso  descartável.
Acondicionamento  correto  de  resíduos
perfurantes e cortantes. Capacidade de 7 litros.

363484 UNIDADE 1



Produzido a partir de papelão ondulado de cor
parda,  ficando com apresentação final  na cor
amarelo  dourado.  Validade:  5  anos.  Registro
ANVISA.

33 Coletor  material  pérfuro-cortante,  material
papelão,  capacidade total  3,  acessórios alças
rígidas  e  tampa,  componentes  adicionais
revestimento  interno  em  polietileno  alta
densidade,  tipo  uso descartável.  Coletor  para
material  perfuro-cortante,  composto  de  papel
resistente  e  saco  plástico  resistente.
Capacidade  para  3  litros.  Possui  alça  dupla
para  transporte.  Produzido  de  acordo  com  o
NBR 13853.

363483 UNIDADE 1

34 Saco, material  plástico, tipo uso odontológico,
cor  incolor,  largura  4,  comprimento  13,
transmitância  transparente,  com  100
unidades.Saco plástico para sacolé. Medidas: 4
x 23 cm. Transparente.  Embalagem com 100
unidades.

270209 EMBALAGEM 6

35 Saco plástico lixo, capacidade 30, cor branca,
apresentação peça única, largura 59, altura 62,
características  adicionais  com  tarja  vermelha
´lixo  hospitalar´,  aplicação  coleta  de  resíduos
de serviços de saúde, com 100 unidades. Saco
plástico para lixo hospitalar.  Volume 30 litros.
Cor branca. Embalagem com 100 unidades.

246550 EMBALAGEM 4

36 Saco plástico lixo, capacidade 50, cor branca,
apresentação peça única, largura 63, altura 80,
características  adicionais  leitoso,  3  micra,
símbolo  de  substância  infectante,  aplicação
hospitalar,  com  100  unidades.  Saco  plástico
para  lixo  hospitalar.  Volume  50  litros.  Cor
branca. Embalagem com 100 unidades.

296529 EMBALAGEM 1

37 Luva para procedimento não cirúrgico, material
látex  natural  íntegro  e  uniforme,  tamanho
médio,  características  adicionais  lubrificada
com  pó  bioabsorvível,  descartável,
apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso
descartável,  modelo  formato  anatômico,
finalidade  resistente  à  tração,  com  100
unidades.  Luva  para  procedimento,
anatômicas,  confeccionada  em  látex  100%
natural tamanho M, não estéreis, ambidestras,
registro ANVISA. Validade 03 anos a partir da
data  de  fabricação.  O  prazo  de  validade  na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante. Embalagem com
100 unidades.

269893 CAIXA 10

38 Máscara cirúrgica,  tipo não tecido, 3 camadas,
pregas  horizontais,  atóxica,  tipo  fixação  com
elástico,  características  adicionais  clip  nasal
embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável,
com  50  unidades.  Máscara  cirúrgica
descartável branca com elástico, camada tripla

341923 CAIXA 15



e clip nasal. Embalagem com 50 unidades.
39 Óculos  proteção, material  armação  acetato/

policarbonato,  tipo  proteção  visão  periférica,
tipo  lente  antiembaçante,  cor  lente  incolor,
aplicação  combate  incêndio  florestal,
características  adicionais  moldura  frontal
neoprene, sistema filtro descartá-, tipo fixação
faixa  de  borracha,  revestimento  interno
borracha. Óculos de segurança, constituídos de
arco de material  plástico preto e um visor de
policarbonato  incolor  que  filtra  99,9  %  todos
raios  ultravioleta  com  tratamento  anti-risco.
Possui apoio nasal e proteção lateral  injetada
do mesmo material.

247031 UNIDADE 4

40 Babador,  material  papel  e  plástico,  tipo  uso
descartável,  comprimento  33,  largura  28,
características adicionais com 2 camadas, com
100  unidades.  Babador  impermeável
confeccionado  em  duas  camadas,  uma  de
papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico
(atóxico).  Cor  verde.  Sem  adesivo.  Alto
potencial de absorção. Dimensões: 30 x 40 cm.
Embalagem com 100 unidades.

445868 PACOTE 10

 41 Luva  de  proteção,  material  polietileno,
aplicação  uso  geral,  tamanho  único,
características adicionais antialérgico, tipo uso
descartável, com 100 unidades.
Sobreluva descartável. Material: Polietileno. 
Cor transparente. Validade: 5 anos após data 
de fabricação. Embalagem com 100 unidades.

407965 CAIXA 5

42 Sapatilha,  material  tnt,  cor  branca,  aplicação
uso laboratório,  características adicionais com
elástico,  não  estéril,  aplicação  de  resina  an-,
tipo  uso  descartável,  tamanho  único
embalagem  com  100  unidades.  Propé.
Confeccionado em propileno/tecido não tecido
(TNT). Gramatura 30. Descartáveis, individuais
e  de  uso  único.  Com  elástico  em  todo
perímetro. Embalagem com 100 unidades.

341935 CAIXA 3

43 Acessórios  –  uso  odontológico,  tipo  escova
para limpeza de brocas, material aço e plástico.
Escova  para  limpeza  de  broca.  Escova  com
cerdas de latão. Reutilizável.

438159 UNIDADE 2

44 Papel filme,  material pvc - cloreto de polivinila,
comprimento  100,  largura  28,  apresentação
rolo, aplicação uso odontológico.
Rolo de papel filme PVC 28cmX100m

270050 UNIDADE 15

45 Álcool etílico, teor alcoólico 70 v/v, composição 
básica com emoliente, forma farmacêutica gel
frasco com 500 ml. Frasco com 500mL e 
válvula dosadora. O prazo de validade na data 
da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, ou a metade do prazo total 
recomendado pelo fabricante

380018 FRASCO 20

46 Detergente enzimático, composição a base de
amilase,  protease  e  lipase,  embalagem de  1
litro.  Detergente enzimático.  Composto por 03
enzimas. Pode  ser  utilizado  lavadora

328078 FRASCO 7



automática ou manualmente. Embalagem com
1 litro. O prazo de validade na data da entrega
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

47 Clorexidina digluconato, dosagem 2, aplicação
degermante,  embalagem com 1 litro.  Solução
de  digluconato  de  clorexidina  a  2%
especialmente  elaborada  para  uso
odontológico. - O prazo de validade na data da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante

269876 FRASCO 5

48 Hipoclorito  de  sódio,  aspecto  físico  solução
aquosa,  concentração  teor  2,5  de  cloro  ativo
frasco com 1 litro. Solução contendo cloro ativo
estabilizado, atuando como elemento oxidativo
em  cadeias  protéicas  dos  microorganismos.
Validade: 12 meses. Registro ANVISA. Solução
de  Hipoclorito  de  Sódio  a  2,5%.
Frasco com 1 litro.

226699 FRASCO 3

49 Compressa  gaze,  material  tecido  100%
algodão,  tipo  9  fios/cm2,  modelo  cor  branca,
isenta  de  impurezas,  camadas  8  camadas,
largura  7,50,  comprimento  7,50,  dobras  5
dobras,  características  adicionais  descartável,
pacote com 500 unidades.
Compressa de gaze 9 fios – embalagem com
500  unidades.  Isentas  de  substâncias
gordurosas,  corantes  e  corretivos  amido,
alvejante óptico e impurezas em geral.  100%
Algodão.  Registro  ANVISA.  O  prazo  de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante

269973 PACOTE 14

50 Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em rolete,
material  alvejado,  purificado,  isento  de
impurezas, esterilidade não estéril  pacote com
100 unidades.
Rolete dental, pacote com 100 unidades e 32g.
Fabricado em 100% fibras de algodão. Formato
cilíndrico. Esterilizado em gás (óxido de etileno)
ou também em raio gama. Registro Anvisa.

407961 PACOTE 14

51 Sugador pacote com 40 unidades, material pvc,
tipo saliva, características adicionais c/ arame,
apresentação pacote c/ 40 unidades, tipo uso
estéril,  descartável.  O  prazo  de  validade  na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

406292 PACOTE 20

52 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato
tronco cônica, característica adicional picotada,
tipo  haste  haste  longa,  tipo  corte  cirúrgica,
numeração americana 1 ref. 702
Broca  para  alta  rotação  com  haste  longa,
25mm.  Broca estável  e  funcional,  lâminas de
corte  precisas  desempenhando  trabalho  por
uma longa  vida  útil.  Validade:  Indeterminada.

403389 UNIDADE 5



Registro ANVISA. Autoclavável.
53 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato

tronco cônica, característica adicional picotada,
tipo  haste  haste  longa,  tipo  corte  cirúrgica,
numeração americana 1 ref. 701.
Broca  para  alta  rotação  com  haste  longa,
25mm. Broca estável  e  funcional,  lâminas de
corte  precisas  desempenhando  trabalho  por
uma longa  vida  útil.  Validade:  Indeterminada.
Registro ANVISA. Autoclavável.

403387 UNIDADE 8

54 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato
cônica  longa,  característica  adicional  topo
arredondado,  tipo  haste  regular,  tipo  corte
zekrya,  referência  ref.  151.  Broca  para  alta
rotação.  Material  Tungstênio.  Formato  tronco-
cônica. 23 mm. Validade indeterminada.

403874 UNIDADE 8

55 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato
cônica  longa,  característica  adicional  topo
arredondado, tipo haste haste longa, tipo corte
zekrya, referência ref. 151
Broca  para  alta  rotação.  Material  Tungstênio.
Formato  tronco-cônica.  28  mm. Validade
indeterminada.

403873 UNIDADE 8

56 Lâmina bisturi,  material aço carbono, tamanho
nº  12,  tipo  descartável,  esterilidade  estéril,
características  adicionais  embalada
individualmente caixa com 100 unidades.
O prazo de validade na data da entrega não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

313628 CAIXA 1

57 Agulha  odontológica,  material  aço  inoxidável
siliconizado,  aplicação  gengival/anestesia,
dimensão 30 g extra curta, tipo ponta com bisel
trifacetado,  tipo  conexão  conector  p/  seringa
carpule,  tipo  uso  estéril,  descartável,
apresentação c/ protetor plástico e lacre,  caixa
com  100  unidades. Agulha  gengival  para
aplicação de anestésico local odontológico 30G
extra-curta.  O  prazo  de  validade  na  data  da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante

442142 CAIXA 5

58 Agulha  odontológica  27  g,  material  aço
inoxidável  siliconizado,  aplicação  gengival  /
anestesia,  dimensão  27  g  longa,  tipo  ponta*
com bisel trifacetado, tipo conexão conector p/
seringa  carpule,  tipo  uso  estéril,  descartável,
apresentação c/ protetor plástico e lacre  caixa
com 100 unidades.
Agulha gengival para aplicação de anestésico
local  odontológico  27g  longa.  O  prazo  de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

442144 CAIXA 10

59 Agulha  odontológica,  material  aço  inoxidável
siliconizado,  aplicação  gengival  /  anestesia,
dimensão  30  g  curta,  tipo  ponta* com  bisel

442145 CAIXA (100
UNIDADES)

5
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trifacetado,  tipo  conexão  conector  p/  seringa
carpule,  tipo  uso  estéril,  descartável,
apresentação c/ protetor plástico e  lacre  caixa
100 unidades. Agulha gengival  para aplicação
de anestésico local odontológico 30G curta. O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

60 Agulha  gengival  curta  agulha  odontológica,
material  aço inoxidável  siliconizado,  aplicação
gengival / anestesia, dimensão 27 g curta, tipo
ponta*  com  bisel  trifacetado,  tipo  conexão
conector  p/  seringa  carpule,  tipo  uso  estéril,
descartável, apresentação c/ protetor plástico e
lacre, caixa com 100 unidades. Agulha gengival
para aplicação de anestésico local odontológico
27G  curta.  O  prazo  de  validade  na  data  da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

442143 CAIXA (100
UNIDADES)

2

61 Seringa, material polipropileno, capacidade 10,
tipo  bico  bico  central  luer  lock  ou  slip,  tipo
vedação  êmbolo  de  borracha,  adicional
graduada, numerada, tipo agulha c/ agulha 22 g
x  1,  componente  adicional  c/  sistema
segurança  segundo  nr/32,  esterilidade  estéril,
descartável,  apresentação  embalagem
individual.  Seringa  descartável  10mL  com
agulha estéril - O prazo de validade na data da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

439707 UNIDADE 20

62 Fio  de  sutura,  material  nylon  monofilamento,
tipo  fio  3-0,  cor  preto,  comprimento  45,
características  adicionais  com  agulha,  tipo
agulha  3/8  círculo  cortante,  comprimento
agulha 2,0, esterilidade estéril embalagem com
24  unidades. Fio  de  sutura  nylon
monofilamento  3-0  agulhado  estéril  –  agulha
3/8 CT 2cm. O prazo de validade na data da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante. Embalagem com
24 unidades.

281319 UNIDADE 10

63 Fio de sutura,  material  seda,  tipo fio  3-0,  cor
preto trançado, comprimento 45, características
adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo
cortante, comprimento agulha 1,70, esterilidade
estéril.  Embalagem com 24  unidades. Fio  de
sutura  seda  natural  e  trançada  3-0  agulhado
estéril  –  agulha ½ círculo cortante 1,7 cm. O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

281554 UNIDADE 50

64 Fio de sutura,  material  seda,  tipo fio  4-0,  cor
preto trançado, comprimento 45, características

281555 UNIDADE 2
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adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo
cortante, comprimento agulha 1,70, esterilidade
estéril  embalagem  com  24  unidades. Fio  de
sutura  seda  natural  e  trançada  4-0  agulhado
estéril  –  agulha ½ círculo cortante 1,7 cm. O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante. Embalagem com 24 unidades.

65 Sugador, material aço inoxidável, tipo cirúrgico,
características  adicionais  curvo,  esterilidade
autoclavável.  Produzido  em  liga  de  metal
cromado.
Totalmente  autoclavável.
Validade:  Indeterminada.
Garantia  de  2  anos  contra  defeito  de
fabricação.

418159 UNIDADE 2

66 Sugador  cirúrgico,  material  resina
abs/polipropileno/pvc,  tipo  sangue,
apresentação  embalagem  individual,  tipo  uso
estéril, descartável
caixa com 20 unidades. Produto esterilizado em
óxido  de  etileno,  fabricado  em  resina  ABS.
Produto  descartável.
Possui ponteira removível.
O prazo de validade na data da entrega não 
poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a 
metade do prazo total recomendado pelo 
fabricante.

406293 CAIXA (20
UNIDADES)

10

67 Hemostático  tópico,  princípio  ativo  cloreto  de
alumínio,  aspecto  físico  líquido  frasco  10  ml.
Solução  hemostática  à  base  de  cloreto  de
alumínio.  O  prazo  de  validade  na  data  da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12 (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

422554 FRASCO 6

68 Hemostático  reabsorvível caixa  10  unidades.
Esponja  hemostática.  Indicada  em
procedimentos cirúrgicos devido ao seu grande
poder hemostático e cicatrizante. Composição
100%  gelatina  liofilizada  de  origem  porcina.
Esterilizada por raios gama.  Peso máximo de
10mg.  Reabsorvível.  Dimensões  1cmx1cm.
Apresentação  embalagem  com 10  unidades.
Similar,  igual  ou  superior  a  Hemospon.
Maquira.  O  prazo  de  validade  na  data  da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

417242 CAIXA (10
UNIDADES)

3

69 Lâmina de bisturi  15,  material  aço inoxidável,
tamanho  nº  15,  tipo  descartável,  esterilidade
estéril,  características  adicionais embalada
individualmente  caixa  com  100  unidades. O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

366903
CAIXA (100
UNIDADES)

1

70 Pedra  afiar,  tipo  reta  arcansas,  comprimento  288667 UNIDADE 1
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102, largura 25, espessura 10, especificação jt
911.  Pedra de Arkansas com granulação fina,
indicada para afiação de instrumentos sem fio e
curetas periodontias.  Dimensões: 10 cm x 2,5
cm  x  6  cm. Lubrificar  a  pedra  com  óleo.
Qualidade,  durabilidade  e  eficiência  na
realização de procedimentos odontológicos.

71 Haste flexível, material haste plástico, material
ponta  espuma,  aplicação  higiene  pessoal,
características  adicionais:  Descartável,  caixa
com 75 unidades. Hastes flexíveis com pontas
de algodão.  O prazo de validade na data da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

304738 CAIXA (75
UNIDADES)

5

 72 Cloreto  de  sódio,  concentraçao  0,9  %,  forma
farmacêutica  solução  estéril  não  injetável,
frasco 100 ml. Soro fisiológico estéril, cloreto de
sódio 0,9%.  O prazo de validade na data da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

371273 FRASCO 10

73 Petrolato,  concentração  puro,  forma
farmacêutica  pomada bisnaga  30  g.  Vaselina
sólida. O prazo de validade na data da entrega
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

394023 BISNAGA 2

74 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo
10 volumes frasco 100 ml. Água oxigenada 10
volumes, solução de peróxido de hidrogênio 3%
antisséptico  tópico.  O  prazo  de  validade  na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

277319 FRASCO 2

75 Iodopovidona (pvpi), concentração a 10% (teor
de  iodo  1%),  forma  farmacêutica  solução
degermante  frasco  1  litro.  Polivinilpirrolidona
iodo,  líquido  límpido,  castanho  avermelhado,
odor  característico  de  iodo.  Antisséptico  para
uso  tópico.  De  amplo  espectro  para  pele  e
mucosa.  O  prazo  de  validade  na  data  da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

398705 FRASCO 2

76 Clorexidiina,  embalagem  1  litro,  digluconato
concentração 0,12 foma farmacêutica colutório,
solução  de  clorexidina  composição  gluconato
de  clorexidina,  aspecto  físico  líquido,  sem
alcool, aplicação antiséptico, uso odontológico,
concentração, 0,12 sabor mental.  Similar, igual
ou  superior  ao  PERIOGARD.  O  prazo  de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

341174 EMBALAGEM 5

77 Solução de milton hipoclorito de sódio, aspecto
físico solução aquosa, concentração teor 1 de
cloro ativo frasco 1 litro. Solução de Hipoclorito

437161 FRASCO 10



de Sódio a 1%. Frasco com 1 litro. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

78 Broca  baixa  rotação,  tipo  contra  ângulo,
material  aço  inoxidável,  formato  gates,
referência  ref.  2,  comprimento  32. Fabricada
em Aço Inox. Durabilidade e proteção contra a
corrosão.  Flexíveis.  As  lâminas  de  corte
alinhadas com alta precisão permitem um corte
mais  limpo  e  duradouro.  A  calibração
milimétrica  da  haste  evita  vibrações
indesejadas durante a sua utilização e permite
um  encaixe  perfeito  no  dispositivo  evitando
danos  mecânicos  nos  mesmos.  Validade:
Indeterminada. Registro ANVISA.

403609 UNIDADE 2

79 Broca  baixa  rotação,  tipo  contra  ângulo,
material  aço  inoxidável,  formato  gates,
referência  1,  comprimento  32. Fabricada  em
Aço  Inox.  Durabilidade  e  proteção  contra  a
corrosão.  Flexíveis.  As  lâminas  de  corte
alinhadas com alta precisão permitem um corte
mais  limpo  e  duradouro.  A  calibração
milimétrica  da  haste  evita  vibrações
indesejadas durante a sua utilização e permite
um  encaixe  perfeito  no  dispositivo  evitando
danos  mecânicos  nos  mesmos.
Validade:  Indeterminada.
Registro ANVISA.

403610 UNIDADE 2

 80 Gás refrigerante, aplicação teste de vitalidade
pulpar,  apresentação  cilindro  descartável,
elemento básico propano/butano frasco 200 ml.
Teste de vitalidade pulpar  spray.  O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses, ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

417284 FRASCO 1

81 Formocresol,  composição  formaldeído  +  orto-
cresol,  concentração  19%  +  35%
aproximadamente,  veículo  em  solução
glicerinada  frasco  10  ml.  Formocresol,
composição  formaldeído  +  orto-cresol,
concentração  19%  +  35%  aproximadamente,
veículo  em  solução  glicerinada.  O  prazo  de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses, ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

374821 FRASCO 1

82 Paramonoclorofenol,  associação  cânfora,
aspecto  físico  líquido  frasco  20  ml.
Paramonoclorofenol,  associação  cânfora,
aspecto físico líquido. O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

429902 FRASCO 1

83 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  25,
aplicação digital, tamanho nº 10, componentes
c/  cursor  caixa  com 6 unidades.  Lima K  File
confeccionada em aço inoxidável #10 25mm –

419457 CAIXA 1
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caixa  com 6  unidades.  Lima Manual  em aço
inoxidável  para  instrumentação  de  canais
radiculares.  Sua  secção  transversal  triangular
garante  maior  flexibilidade  ao  instrumento.
É fabricada por torção e possui alta eficiência
de  corte.  É  indicada  para  instrumentação  de
canais  curvos  e/ou  atrésicos.
Sua conicidade (TAPER) é .02

84 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  21,
aplicação digital, tamanho nº 06, componentes
c/ cursor caixa com 6 unidades. K FILE 6 DE 21
mm*  Lima  Manual  em  aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.
É fabricada por torção e possui alta eficiência
de  corte.  É  indicada  para  instrumentação  de
canais  curvos  e/ou  atrésicos.
Sua conicidade (TAPER) é 02.

419488 CAIXA 1

85 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  21,
aplicação digital, tamanho nº 08, componentes
c/ curso  caixa com 6 unidades. K -FILE 8 DE
21MM  Lima  Manual  em  aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.
É fabricada por torção e possui alta eficiência
de  corte.  É  indicada  para  instrumentação  de
canais  curvos  e/ou  atrésicos.
Sua conicidade (TAPER) é .02.

419477 CAIXA 1

86 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  21,
aplicação digital, tamanho nº 10, componentes
c/ cursor caixa com 6 unidades  K FILE DE 10
DE 21MM Lima Manual em aço inoxidável para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

419474 CAIXA 1

87 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  25,
aplicação digital, tamanho nº 20, componentes
c/ cursor caixa com 6 unidades. K FILE DE 20
25MM * Lima Manual em aço inoxidável para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

419458 CAIXA 1

88 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  25,
aplicação digital, tamanho nº 08, componentes

419460 CAIXA 1
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c/ cursor caixa com 6 unidades. K file 8 de 25
mm  *  Lima  Manual  em  aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

89 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  25,
aplicação digital, tamanho nº 06, componentes
c/  cursor  caixa  com  6  unidades  K  file  6  de
25mm* Lima  Manual  em aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

419471 CAIXA (6
UNIDADES)

1

90 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  21,
aplicação digital, tamanho nº 20, componentes
c/  cursor caixa com 6 unidades K-flexofile 20
21mm,  Lima  Manual  em aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  transversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

419475 CAIXA (6
UNIDADES)

1

91 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  21,
aplicação digital, tamanho nº 15, componentes
c/  cursor caixa com 6 unidades K-flexofile 15
21mm * Lima Manual em aço inoxidável para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

419478 CAIXA 1

92 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  25,
aplicação digital, tamanho nº 15, componentes
c/  cursor  caixa  com  6  unidades  K  F  DE  15
25MM* Lima  Manual  em aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

419461 CAIXA 1

93 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  25,
aplicação digital, tamanho nº 20, componentes
c/ cursor
caixa com 6 unidades K F 20 DE 25MM * Lima
Manual em aço inoxidável para instrumentação

419458 CAIXA 1
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de  canais  radiculares.
Sua secção transversal triangular garante maior
flexibilidade  ao  instrumento.
É fabricada por torção e possui alta eficiência
de  corte.  É  indicada  para  instrumentação  de
canais  curvos  e/ou  atrésicos.
Sua conicidade (TAPER) é .02.

94 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  31,
aplicação digital, tamanho nº 20, componentes
c/  cursor  caixa  com  6  unidades  KF  20  DE
31MM.  Lima  Manual  em aço  inoxidável  para
instrumentação  de  canais  radiculares.  Sua
secção  tranversal  triangular  garante  maior
flexibilidade  ao  instrumento.  É  fabricada  por
torção  e  possui  alta  eficiência  de  corte.  É
indicada para instrumentação de canais curvos
e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

420272 CAIXA 1

95 Lima uso odontológico, material aço inoxidável,
modelo  tipo  kerr  flexível,  comprimento  31,
aplicação digital, tamanho nº 15, componentes
c/ cursor caixa com 6 unidades. Lima Manual
em  aço  inoxidável  para  instrumentação  de
canais  radiculares.  Sua  secção  tranversal
triangular  garante  maior  flexibilidade  ao
instrumento.  É  fabricada  por  torção  e  possui
alta  eficiência  de  corte.  É  indicada  para
instrumentação  de  canais  curvos  e/ou
atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02.

420274 CAIXA 1

96 Sugador,  material  pvc/  polipropileno,  tipo
endodôntico,  características  adicionais  c/  3
agulhas plásticas,  apresentação  embalagem
individual,  tipo  uso  estéril,  descartável  caixa
com  20  unidades.  Sugador  Endodôntico
Descartável.

406295 CAIXA 3

97 Polimixina  b,  composição  associada  com
neomicina  e  hidrocortisona,  concentração
10.000ui 5mg 10mg/ml, uso solução otológica
frasco 10 ml. Solução otológica utilizada para
endodontia.  Embalagem  contendo  frasco
gotejador com 10 ml. O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

270228 FRASCO 1

98 Broca endo z broca baixa rotação, tipo contra
ângulo, material carbide, formato tronco cônica,
formato  adicional  topo  inativo,  característica
adicional  ´endo  z´,  comprimento  23,5.  Ponta
segura,  sem  risco  de  acidentes.  Lâminas  de
corte  especialmente  desenvolvidas  para
diminuir o tempo operatório, 23mm.

428030 UNIDADE 2

99 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato chama, tipo haste regular,
tipo corte médio,  numeração americana 3118.
Ponta diamantada nº 3118.

403093 UNIDADE 4

100 Broca  alta  rotação, material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  chama,  tipo  haste  curta,
tipo  corte  corte  fino,  numeração americana 1

403150 UNIDADE 4
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ref. 3118f. Ponta diamantada nº 3118F.
101 Broca  alta  rotação, material  aço  inoxidável

diamantada, formato chama, tipo haste regular,
tipo  corte  corte  médio,  numeração americana
1111. Ponta diamantada nº 1111.

403094 UNIDADE 2

 102 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato chama, tipo haste regular,
tipo  corte  fino,  numeração  americana  1111.
Ponta diamantada nº 1111F.

413072 UNIDADE 2

103 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  pêra,  tipo  haste  regular,
tipo corte médio, numeração americana 3168.
Ponta diamantada nº 3168.

403095 UNIDADE 4

 104  Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  pêra,  tipo  haste  haste
regular, tipo corte corte extra fino, numeração
americana 1 ref.  3168ff.  Ponta diamantada nº
3168FF.

403153 UNIDADE 4

 105 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  cônica,  característica
adicional  topo  inativo,  tipo  haste  regular,  tipo
corte  médio,  numeração  2  ref.  3081.  Ponta
diamantada com extremidade inativa º 3081

436525 UNIDADE 2

 106 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  cônica,  característica
adicional  topo  inativo,  tipo  haste  regular,  tipo
corte médio,  numeração americana  ref.  3082.
Ponta  diamantada  com  extremidade  inativa  º
3082

403377 UNIDADE 2

 107 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  cônica,  característica
adicional  topo  em chama,  tipo  haste  regular,
tipo corte médio, numeração americana 3200.
Ponta diamantada nº 3200.

403836 UNIDADE 2

 108 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  cônica,  característica
adicional  topo  em chama,  tipo  haste  regular,
tipo corte médio, numeração americana 2200.
Ponta diamantada nº 2200.

403835 UNIDADE 2

109 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  esférica,  tipo  haste
regular, tipo corte médio, numeração americana
1012. Ponta diamantada nº 1012.

402945 UNIDADE 10

110 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste haste
regular,  tipo  corte  corte  médio,  numeração
americana 1013. Ponta diamantada nº 1013.

402946 UNIDADE 10

111 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste haste
regular,  tipo  corte  corte  médio,  numeração
americana 1014. Ponta diamantada nº 1014.

402947 UNIDADE 10

112 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste haste
regular,  tipo  corte  corte  médio,  numeração
americana 1015. Ponta diamantada nº 1015.

402948 UNIDADE 10

113 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste haste
regular, tipo corte médio, numeração americana

402949 UNIDADE 2



1016. Ponta diamantada nº 1016.
114 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável

diamantada, formato esférica, tipo haste haste
longa,  tipo  corte  cirúrgica,  numeração
americana 1014. Ponta diamantada nº 1014HL.

403373 UNIDADE 2

115 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada, formato esférica, tipo haste longa,
tipo  corte  cirúrgica,  numeração  americana
1016. Ponta diamantada nº 1016HL.

403374 UNIDADE 2

116 Broca  alta  rotação, material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  tronco  cônica,
característica adicional  topo arredondado, tipo
haste  haste  regular,  tipo  corte  corte  médio,
numeração americana 4138. Ponta diamantada
nº 4138.

403132 UNIDADE 4

117 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  tronco  cônica,
característica adicional  topo arredondado, tipo
haste  haste  regular,  tipo  corte  corte  fino,
numeração americana 4138. Ponta diamantada
nº 4138F.

403745 UNIDADE 4

118 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  tronco  cônica,
característica adicional  topo arredondado, tipo
haste haste regular, tipo corte corte extra fino,
numeração americana 4138. Ponta diamantada
nº 4138FF.

437784 UNIDADE 4

119 Broca  alta  rotação,  material  aço  inoxidável
diamantada,  formato  tronco  cônica,
característica adicional topo inativo, tipo haste
haste  regular,  tipo  corte  corte  médio,
numeração americana 3083. Ponta diamantada
com extremidade inativa º 3083.

402989 UNIDADE 2

120 Broca  baixa  rotação,  tipo  contra  ângulo,
material  carbide,  formato  esférica,  tipo  corte
corte  regular,  tipo  haste  haste  regular,
referência ref. 8.  Broca carbide esférica baixa
rotação 2 nº 1, 2 nº 2, 2 nº3 

436293 UNIDADE 6

121 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato
esférica,  tipo  haste  haste  regular,  tipo  corte
corte  médio,  numeração  americana  1  ref.  2.
Broca carbide esférica alta rotação nº 2.

403172 UNIDADE 2

122 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato
esférica,  tipo  haste  haste  regular,  tipo  corte
corte  médio,  numeração  americana  1  ref.  4.
Broca carbide esférica alta rotação nº 4.

403174 UNIDADE 2

123 Broca  alta  rotação,  material  carbide,  formato
esférica,  tipo  haste  haste  regular,  tipo  corte
corte  médio,  numeração  americana  1  ref.  6.
Broca carbide esférica alta rotação nº 6.

403176 UNIDADE 2

124 Adesivo  dental,  tipo  fotopolimerizável,
componentes  adesivo  +  primer  frasco  6
gramas.  Sistema  adesivo  frasco  único
fotopolimerizável  (primer  e  adesivo  num  só
frasco), solvente de água e álcool - O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo  total  recomendado  pelo  fabricante.

391137 FRASCO 7



Similar, igual ou superior  ao single bond  2 -
FGM.

125 Carbono  para  articular,  material  em  papel,
formato formato de fita, cor dupla face, 2 cores,
tipo uso estéril, descartável, apresentação em
folha   embalagem com 5 blocos com 50 tiras.
Registros  precisos.  Alta  resistência  à  tração.
Utilização  em  ambiente  úmido.  Facilita  a
diferenciação de contatos oclusais.  Espessura
ultra-fina  (19  micras).  Película  de  polietileno.
Película de hidrofóbica. Dupla cor: vermelho e
preto. Superior, igual ou similar a Accu Film.

406150 CAIXA 2

126 Cimento  de  ionômero  de  vidro,  tipo
restauração,  ativação  autopolimerizável,
característica  adicional  erosão  máxima  0,17
mm, tempo de presa máximo 5, apresentação.
conjunto completo cor a2, kit com 6g de líquido
+  10g  de  pó  +  dosador  de  pó  +  bloco  de
espatulação. Kit com 6g de líquido + 10g de pó
+ dosador  de  pó  +  bloco  de  espatulação.  O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

404581 CONJUNTO 10

127 Cimento  de  ionômero  de  vidro,  tipo  forração,
ativação autopolimerizável, aspecto físico pó +
líquido,  apresentação  conjunto  completo,  kit
com 10g de pó + 13ml de líquido + 1 medidor
de pó + 1 conjunto dosador de líquido, Kit com
10g de pó + 13mL de líquido + 1 medidor de pó
+ 1 conjunto dosador de líquido - O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

404570 CONJUNTO 10

128 Cimento  de ionômero de vidro,  tipo  resinoso,
ativação  fotopolimerizável,  apresentação
conjunto completo kit com 8g de líquido + 15g
de pó + dosador de pó + bloco de espatulação.
Kit com 8g de líquido + 15g de pó + dosador de
pó + bloco de espatulação – cor A2. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo  total  recomendado  pelo  fabricante.
Similar,  igual  ou  superior  a  Vitremer  –  3M
ESPE.

404578 CONJUNTO 3

129 Pasta abrasiva, tamanho grão 10 a 20 micron,
aplicação  polimento  resina  composta,
características  adicionais  acabamento
espelhado  e  concentração  100  média
embalagem  com  seringa  de  2  gramas.
Embalagem com 1 seringa de 2g. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

362665 UNIDADE 4

130 Aplicador  odontológico,  tipo  uso  tipo  pistola,
aplicação  dispensador  para  pontas,  material
plástico,  características  adicionais  para
materiais  viscosos,  tipo  uso*  autoclavável.

442471 UNIDADE 1



Seringa tipo centrix indicada para inserção de
produtos  viscosos  como  resinas,  cimentos,
pastas,  géis,  em  diversos  procedimentos  da
odontologia. Autoclavável. Possui três modelos
de  ponteiras  de  reposição.  Confeccionado
totalmente  em  Policarbonato.  Permite  uma
aplicação  mais  precisa  evitando  desperdícios
de material, tempo e movimentos. Embalagem
com 1 aplicador + 10 pontas N°2 (alta fluidez) +
10 pontas N° 3 (Fluidez pesada) + 10 pontas N°
4 (Fluidez média).

131 Ponta p/ seringa, materiais viscosos, tipo refil,
componentes  c/  êmbolo,  tipo  uso  descartável
embalagem  com  20  unidades.  N.02.  Alta
fluidez. Embalagem com 20 unidades.

418158 CAIXA 1

132 Escala cores, referência vita clássica, aplicação
confecção de próteses em metalo-cerâmica
 escala com 16 cores. A escala clássica A1-D4
é indicada para determinar a cor do dente com
precisão.  Os  componentes  do  sistema  são
logicamente  agrupados  permitindo  maior
exatidão na seleção de cor. Designação precisa
da  cor.  Reprodução  de  cor  mais  estética.
Dentes  de  cerâmica  estratificados  à  mão.
Escala  com  16  cores.  Disposição  das
tonalidades:  A1 -  A4 (vermelho-acastanhado).
B1 - B4 (Vermelho-amarelado). C1 - C4 (tons
acinzentados).D2 - D4 (cinza-avermelhado).

385408 UNIDADE 1

133 pino - uso odontológico, material fibra de vidro,
tipo  intra-radicular,  aplicação  núcleo
intrarradicular,  características  adicionais  dupla
conicidade  e  radiopaco,  diâmetro  0,5,
componentes  5  pinos  dc  5,0  e  broca  dc
embalagem com 5 unidades. Pino fabricado em
compósito de fibra de vidro e resina epóxi de
alta  resistência.  Apresenta  dupla  conicidade.
Estéticos e translúcidos. Radiopaco. Módulo de
elasticidade  próximo  ao  da  dentina.
Embalagem  contendo  05  pinos  do  mesmo
tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 0,5.
Marca de referência: FGM ou similar.

385429 EMBALAGEM 1

134 Pino - uso odontológico, material fibra de vidro,
tipo  intra-radicular,  aplicação  núcleo  intra-
radicular,  características  adicionais  dupla
conicidade  e  radiopaco,  diâmetro  3,
componentes  5  pinos  dc  3,0  e  broca  dc
embalagem com 5 unidades. Pino fabricado em
compósito de fibra de vidro e resina epóxi de
alta  resistência.  Apresenta  dupla  conicidade.
Estéticos e translúcidos. Radiopaco. Módulo de
elasticidade  próximo  ao  da  dentina.
Embalagem  contendo  05  pinos  do  mesmo
tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 3,0.
Marca de referência: FGM ou similar.

385434 EMBALAGEM 1

135 Pino - uso odontológico, material fibra de vidro,
tipo  intra-radicular,  aplicação  núcleo  intra-
radicular,  características  adicionais  dupla
conicidade  e  radiopaco,  diâmetro  2,

385440 EMBALAGEM 1



componentes  5  pinos  dc  2,0  e  broca  dc
embalagem com 5 unidades. Pino fabricado em
compósito de fibra de vidro e resina epóxi de
alta  resistência.  Apresenta  dupla  conicidade.
Estéticos e translúcidos.Radiopaco. Módulo de
elasticidade  próximo  ao  da  dentina.
Embalagem  contendo  05  pinos  do  mesmo
tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 2,0.
Marca de referência: FGM ou similar.

136 Silano  embalagem com  1  frasco  de  silano
primer 5ml e 1 frasco de silano ativador 5ml.
Silano  -  agente  de  adesão,  componente
monocomponente.  Prazo de validade na data
da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

391629 UNIDADE 1

137 Fio retrator gengival, material  algodão torcido,
tipo  não  impregnado,  espessura  médio,
apresentação embalagem c/ cerca de 2 m, tipo
uso estéril  /  descartável. O prazo de validade
na data da entrega não poderá ser inferior a 12
(doze)  meses  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado  pelo  fabricante,  fio  retrator
tamanho 00.

406615 UNIDADE 1

138 Aplicador  odontológico  caixa  100  unidades.
Aplicador  odontológico  tipomicrobrush,  tipo
haste  dobrável,  tipo  uso descartável,  material
plástico, características adicionais pontas fibras
não  absorventes,  tipo  ponta  extrafina.
Embalagem com 100 Unidades.  Similar,  igual
ou superior  a  Cavibrush –  FGM. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

410560 CAIXA 4

139 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas microhíbrida, aspecto físico
pastosa seringa 4g. Resina microhíbrida para
restaurações  em  dentes  anteriores  e
posteriores – Cor A4 - O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.  Igual, similar ou
superior Resina Filtek Z250 XT – 3M.

390513 SERINGA 2

140 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas microhíbrida, aspecto físico
pastosa seringa 4g. Resina microhíbrida para
restaurações  em  dentes  anteriores  e
posteriores – Cor B2. O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.  Igual, similar ou
superior Resina Filtek Z250 XT - 3M

390513 SERINGA 5

141 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas microhíbrida, aspecto físico
pastosa seringa 4g. Resina microhíbrida para
restaurações  em  dentes  anteriores  e
posteriores – Cor B3 - O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12

390513 SERINGA 5

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537
javascript:void(0)
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(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.  Igual, similar ou
superior Resina Filtek Z250 XT - 3M

142 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas nanohíbrida  aspecto físico
escupível  seringa  3g.  Preenchimento:  2mm.
Consistência:Esculpível/Modelável.
Composição:  A  matriz  de  monômero  é
composta  de  dimetacrilatos.  vidro  de  bário,
trifluoreto de itérbio, óxidos mistos, dióxido de
silício  e  copolímero,  aditivos,  iniciadores,
estabilizadores  e  pigmentos.
Resina  Nanohíbrida.
Indicado para dentes anteriores e posteriores.
32  tons  e  cinco  níveis  de  transluscência.
Cor  a2.  Igual similar  ou  superior  a  Spectra
Smart – Dentsply. O prazo de validade na data
da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

404479 SERINGA 2

143 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho  partículas  nanoparticuladas,  aspecto
físico pastosa seringa 4 gramas. Consistência:
Composta.
Preenchimento:  2mm.  Composição:  Bis-GMA,
UDMA,  TEGDMA,  PEGDMA  e  Bis-EMA,
Cerâmica silanizada tratada,  Sílica tratada de
silano.
Resina  fotopolimerizável.
Radiopaca. Todas as partículas com tamanho
inferior a 100 nanometros. Matriz orgânica de
Bis-GMA,  UDMA,  TEGDMA,  PEGDMA e Bis-
EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica.
Cor  A2.  Igual,  similar  ou  superior  a  Resina
Filtek Z350 XT – 3M.  O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante

407163 SERINGA 5

144 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho  partículas  nanoparticuladas  aspecto
físico  fluida  embalagem  4  gramas.
Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm.
Composição:Bis-GMA,  UDMA,  TEGDMA,
PEGDMA  e  Bis-EMA,  Cerâmica  silanizada
tratada,  Sílica  tratada  de  silano.
Resina  fotopolimerizável.
Radiopaca.  Todas as partículas com tamanho
inferior a 100 nanometros. Matriz orgânica de
Bis-GMA,  UDMA,  TEGDMA,  PEGDMA e Bis-
EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica.
Cor A3. O prazo de validade na data da entrega
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

419656 EMBALAGEM 4

145 Resina  composta  tipo  fotopolimerizável,  tipo
bulk  fill,  aspecto  fluida  baixa  viscosidade
embalagem 4 gramas. Consistência:Composta.
Preenchimento:  5mm.  Composição:  AFM,

444048 EMBALAGEM 4

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10903/resina-filtek-z350-xt-3m-espe100539
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10903/resina-filtek-z350-xt-3m-espe100539
https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537


AUDMA,  UDMA  e  1,  12-dodecano-DMA.
Desenvolvida para uso em dentes posteriores
Preenchimento em incremento único rápido e
fácil.
Aumento  da  opacidade  para  melhorar  a
estética.
Alívio  de  tensões  de  contração  de
polimerização  para  permitir  profundidade  de
cura  de  5  mm.
Excelente  adaptação.
Dispensa a necessidade de técnica incremental
ou equipamentos dispensadores de alto custo.
Excelente  manuseio  e  esculpibilidade.
Elevada radiopacidade. COR UNIVERSAL

146 Resina  composta  tipo  fotopolimerizável, tipo
bulk  fill,  aspecto  fluida,  alta  viscosidade
embalagem  4  gramas.  Consistência:
Composta.
Preenchimento:  5mm.
Composição:  AFM,  AUDMA,  UDMA  e  1,  12-
dodecano-DMA.  Desenvolvida  para  uso  em
dentes  posteriores  Preenchimento  em
incremento  único  rápido  e  fácil.  Aumento  da
opacidade  para  melhorar  a  estética.
Alívio  de  tensões  de  contração  de
polimerização  para  permitir  profundidade  de
cura  de  5  mm.
Excelente  adaptação.
Dispensa a necessidade de técnica incremental
ou equipamentos dispensadores de alto custo.
Excelente  manuseio  e  esculpibilidade.
Elevada  radiopacidade.  COR UNIVERSAL.  O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante

444049 EMBALAGEM 5

147 Resina  composta  tipo  opacificador,
fotopolimerizável,  tamanho  partículas
microhíbridas, aspecto fluida
seringa  1,8  gramas. Preenchimento:  0,5mm.
Consistência:  Fluida.
Composição:  dimetacrilatos,  vidro  de  bário,
trifluoreto  de  itérbio,  vidro  de  fluor-silicato  de
Ba-Al  e  óxidos  mistos  esferoidais,
catalisadores,  estabilizadores  e  pigmentos.
Graças à sua grande opacidade e cor universal,
o IPS Empress Direct Opaque atua como um
corretivo e maqueia descolorações indesejadas
como  superfícies  metálicas  expostas  ou
núcleos  escurecidos  nas  regiões  anterior  e
posterior do dente mesmo com a aplicação de
uma única camada fina do produto. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

437119 UNIDADE 1

148 Disco  -  uso  odontologia,  tipo  lixa,  material
poliéster  +  óxido  de  alumínio,  tipo  face
monoface,  diâmetro  cerca  de  1/2,  tipo  do

438121 UNIDADE 20



encaixe encaixe p/ mandril c/ parafuso, tipo uso
descartável.  Embalagem  com  50  unidades  e
mandril.

149 Isolante - uso odontológico, composição básica
metacrilato,  aspecto  físico  resina  tixotrópica,
tipo  uso  barreira  gengival,  características
adicionais  fotopolimerizável,  apresentação
seringa  c/  2  -  2,5  g. Barreira  gengival
fotopolimerizável – seringa com 2g. O prazo de
validade  na  data  da  entrega  não  poderá  ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

413641 UNIDADE 3

150 Resina  acrílica  uso  odontológico,  tipo
autopolimerizável, cor incolor/rosa, composição
polímero  (metacrilato  de  etila),  composição
ftalato  de  dioctila,  acessórios  lubrificante
líquido, espátula,  copo dosador,  apresentação
conjunto  completo,  embalagem  78  g. Não
inflamável,
Não  tóxico,
Manter  longe  de  umidade,
Validade:  10  anos,
Registro na ANVISA.

390460 EMBALAGEM 2

151 Cimento  odontológico  apresentação  kit
contendo  38g  de  pó  e  15ml  de  líquido.
Restaurador  provisório  a  base  de  Óxido  de
Zinco  e  Eugenol.  Permite  a  confecção  de
restaurações  temporárias  de  longa  duração.
Alta  resistência  à  compressão.  Apresentação
Kit  contendo  38g  de  pó  e  15ml  de  líquido.
Similar, igual ou superior a IRM – Dentsply. O
prazo  de  validade  na  data  da  entrega  não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

422120 FRASCO 3

152 Matriz  odontológica,  material  poliester
transparente, tipo pré-contornada com sistema
de  fixação  integrado,  aplicação  dentes
posteriores (molares), características adicionais
dispensa  porta-matriz,  classe  ii  de  resina
fotopo. Embalagem com 20 unidades.
Matrizes de Poliéster com Sistema de Fixação.
Geometria  e  forma  que  permitem  uma
adaptação  perfeita.  Matriz  com  sistema  de
fixação  incorporado,  uso  rápido  e  fácil.
Maior  conforto  para  o  paciente.
Disponíveis para dentes molares e pré-molares.
Produzidas  com  poliéster  de  espessura
0,05mm.
Confere  ao  material  restaurador  a  anatomia
natural  do  dente.
Sistema de fixação incorporado,  uso rápido e
fácil.

311652 CAIXA 1

153 Cunha  odontológica,  material  madeira,  tipo
anatômica, aplicação restauração odontológica,
tipo ponta fina embalagem com 100 unidades.
As cunhas são feitas de madeira sicômoro, livre
de  farpas.  Estão  disponíveis  em  5  modelos

264210 EMBALAGEM 2

javascript:void(0)


diferentes  codificados  por  cores.
Cunhas  anatômicas  com  excelente
acabamento e que não soltam farpas. Menos
agressão  a  gengiva,  maior  facilidade  no
procedimento  e  conforto  para  o  paciente.
Validade  2  anos.
Registro ANVISA.

154 Matriz  odontológica, material  aço  inoxidável,
formato fita, apresentação rolo 50cm, largura 5,
tipo  uso  descartável.  Protege  os  dentes
adjacentes durante o preparo, condicionamento
ácido  e  aplicação  do  adesivo.
Apresentada em bobina, poder ser cortada no
tamanho  desejado.
Fabricada em aço inoxidável maleável.

406145 ROLO 2

155 Matriz odontológica, material poliéster, tipo pré-
cortada, formato fita, apresentação envelope 50
folhas de 10cm, largura 10, tipo uso descartável
embalagem  50  unidades.  100%  poliéster  e
super flexível.

406147 EMBALAGEM   2

156 Monitor portátil,  operação digital,  tipo amostra
sangue capilar, tipo de análise quantitativo de
glicose,  faixa  de  operação  até  600,  tempo
resposta  até  10,  memória  250  a  500  testes,
componentes  com  lancetas,  tiras,  acessórios
lancetador, solução controle Glicosímetro digital
garantia 12 meses.

389557 UNIDADE 1

157 Cimento  odontológico,  tipo  resinoso,  ativação
dual,  aspecto  físico  base  catalisador,
apresentação  conjunto  completo  kit  com 2,5g
de base + 2,5g de catalisador. Dual: garante a
presa mesmo nos casos em que o luz não está
presente  (pinos  intraradiculares,  coroas
metálicas.  Sistema  Clicker:  fácil  dosagem  e
permite  a  visualização  da  quantidade  de
material  remanescente.  A  pasta-base  nunca
termina  antes  da  pasta  catalisadora;
Fina  espessura  de  película:  não  ofece
resistência  no  assentamento  da  peça;
Cimentação efetiva, sem a formação de fendas
e  infiltração;  Rendimento:  80  doses.  Similar,
igual  ou  superior  ao  Cimento  Resinoso  Dual
Relyx ARC – 3M. O prazo de validade na data
da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

404556 UNIDADE 2

158 Álcool  etílico  aspecto  físico:  líquido  límpido,
incolor,  volátil,  peso  molecular:  46,07  g/mol,
teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v/v a 20
°c) , grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70%
p/p)  ,  característica  adicional:  hidratado  ,
fórmula química: c2h5oh, número d e referência
química: cas 64-17-5. 

405780 UNIDADE 10

159 Sabonete  líquido,  aspecto  físico  cremoso,
aplicação  saboneteira  para  sabonete  líquido,
características  adicionais  refil  800  ml  para
dispenser, aroma erva-doce. 

405155 UNIDADE 12

160 Desinfetante,  composição:  à  base  de 437412 UNIDADE 1



quaternário  de  amônio,  princípio  ativo:
didecilmetilamônio  +  biguanida  +  tensoativos,
teor  ativ  o:  teor  ativo  cerca  de  0,1%,  forma
física: solução aquosa. 

161 Indicador  biológico,  tipo  terceira  geração,
apresentação  autocontido,  ampola  com  meio
de cultura, espécie bacillus stearothermophillus,
características adicionais resposta em 3 horas,
aplicação  para  esterilização  a  vapor,
componentes adicionais com indicador químico
e controle de processo, adicionais pacote para
teste  embalagem com 10 unidades. Indicador
biológico autocontido de terceira geração para
esterilização a vapor e leitura final em 3 horas.
O prazo de validade na data da entrega não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

340941 CAIXA 2

162 Touca, tipo descartável, material polipropileno,
cor branca, características adicionais, tamanho
único com elástico, com 100 unidades. Touca
sanfonada e com elástico. Gramatura 10. Cor
branca.  Produzidas  a  partir  de
polipropileno/tecido  não  tecido  (TNT).
Descartáveis,  individuais  e  de  uso  único.
Embalagem com 100 unidades.

332930 PACOTE 4

163 Petrolato,  concentração  puro,  forma
farmacêutica pomada frasco 100 ml. Vaselina
líquida. O prazo de validade na data da entrega
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

 394023 FRASCO 2

164 Bicarbonato  de  sódio,  pureza  alto  grau  de
pureza (min. 99%), granulometria granulometria
específica, aplicação equipamento de profilaxia
bucal frasco 250 gramas. Bicarbonato de sódio
granulometria extra fina indicado para profilaxia
dental. O prazo de validade na data da entrega
não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

 412637 FRASCO 4

165 Ponta p/ seringa materiais viscosos,  tipo refil,
componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável
embalagem com 20 unidades.  N.  03.  Fluidez
pesada. Embalagem com 20 unidades.

418158 CAIXA 1

166 Ponta p/ seringa materiais viscosos,  tipo refil,
componentes c/ êmbolo, tipo uso descartável
embalagem com 20 unidades.  N.  04.  Fluidez
média. Embalagem com 20 unidades.

418158 CAIXA 1

167 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas microhíbrida, aspecto físico
pastosa seringa 4g. Resina microhíbrida para
restaurações  em  dentes  anteriores  e
posteriores – Incisal.  O prazo de validade na
data da entrega não poderá ser inferior  a  12
(doze)  meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante Igual , similar ou
superior Resina Filtek Z250 XT - 3M

 390513 SERINGA 1

https://www.dentalcremer.com.br/produto/10898/resina-filtek-z250-xt-3m-espe100537


168 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas micro-híbrida, aspecto físico
fluida seringa 2g. Resina flow cor A2. O prazo
de validade na data da entrega não poderá ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo  total  recomendado  pelo  fabricante
SIMILAR,  IGUAL  OU  SUPERIOR  OPALLIS
FGM.

 390514 SERINGA 1

169 Resina  composta,  tipo  fotopolimerizável,
tamanho partículas micro-híbrida, aspecto físico
fluida seringa 2g. Resina flow cor A3. O prazo
de validade na data da entrega não poderá ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo  total  recomendado  pelo  fabricante
SIMILAR,  IGUAL  OU  SUPERIOR  OPALLIS
FGM.

390514 SERINGA 2

170 Mepivacaína cloridrato, concentração 3, forma
farmacêutica solução injetável, com 50 tubetes.
Mepivacaina cloridrato 3%, sem vasoconstritor:
anestésico  injetável  local,  com  cada  ml
contendo 30 mg de Cloridrato de Mepivacaina,
isento de Metilparabeno, envasado em tubetes
de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados.
Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo
de segurança, que proteja a cavidade oral em
caso de quebra. O produto deverá estar alojado
em  blísteres  lacrados  com  10  tubetes  cada.
Apresentação: caixas com 50 tubetes. O prazo
de validade na data da entrega não poderá ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante Marca
de referência: DFL ou similar.

357788 CAIXA 4

171 Lubrificante  odontológico,  composição  básica
óleo  mineral,  apresentação  spray  com
adaptador,  aplicação  caneta  de  alta  e  baixa
rotação,  características  adicionais  sem  cfc.
Embalagem  de  200  ml.  Lubrificante
odontológico indicado para lubrificação interna
de  turbinas,  micromotores  e  instrumentos,
antes  de  cada  ciclo  de  esterilização.  atóxico.
não  contém  cloro  flúor  carbono  (cfc).  fácil
aplicação.  lubrificante  para  peças  de mão da
marca kavo ou similar. embalagem de 200 ml.
O prazo de validade na data da entrega não
poderá  ser  inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a
metade  do  prazo  total  recomendado  pelo
fabricante.

246562 FRASCO 2

172 Seringa, material polipropileno, capacidade 20,
tipo bico central luer lock ou slip, tipo vedação
êmbolo  de  borracha,  adicional  graduada,
numerada,  tipo  agulha  c/  agulha  22  g  x  1´,
componente  adicional  c/  sistema  segurança
segundo nr/32, esterilidade estéril, descartável,
apresentação  embalagem  individual.  Seringa
descartável 20mL com agulha estéril. O prazo
de validade na data da entrega não poderá ser
inferior  a  12  (doze)  meses,  ou  a  metade  do
prazo total recomendado pelo fabricante.

439711 UNIDADE 30



173 Broca  baixa  rotação,  tipo  contra  ângulo,
material  aço  inoxidável,  formato  gates,
referência  ref.  3,  comprimento  32.  Fabricada
em  Aço  Inox.
Durabilidade  e  proteção  contra  a  corrosão.
Flexíveis.  As lâminas de corte alinhadas com
alta precisão permitem um corte mais limpo e
duradouro.  A  calibração  milimétrica  da  haste
evita  vibrações  indesejadas  durante  a  sua
utilização  e  permite  um  encaixe  perfeito  no
dispositivo  evitando  danos  mecânicos  nos
mesmos.
Validade:  Indeterminada.
Registro ANVISA.

403611 UNIDADE 2

174 Ácido  fosfórico  37,5%  condicionador  dental,
tipo ácido fosfórico, concentração 37, aspecto
físico gel
seringa  3  gramas.  Condicionador  Ácido
Fosfórico a 37%. Indicado no condicionamento
do esmalte e dentina para melhorar a adesão
dos materiais restauradores ao dente. Gel  de
baixa viscosidade. Propriedade tixotrópica. Não
escorre.  Afinidade  com  água.  Gel  de  base
aquosa  contendo  Ácido  Fosfórico  a  37%.
Corante azul. Apresentação embalagem com 3
seringas de 2,5ml cada uma e 3 pontas para
aplicação. Similar, igual ou superior a Condac
37% - FGM.  O prazo de validade na data da
entrega  não  poderá  ser  inferior  a  12  (doze)
meses,  ou  a  metade  do  prazo  total
recomendado pelo fabricante.

391582 SERINGA 12

175 Pino - uso odontológico, material fibra de vidro,
tipo  intra-radicular,  aplicação  núcleo
intrarradicular,  características  adicionais  dupla
conicidade  e  radiopaco,  diâmetro  1,
componentes  5  pinos  dc  1,0  e  broca  de
embalagem com 5 unidades. Pino fabricado em
compósito de fibra de vidro e resina epóxi de
alta  resistência.  Apresenta  dupla  conicidade.
Estéticos e translúcidos.Radiopaco. Módulo de
elasticidade  próximo  ao  da  dentina.
Embalagem  contendo  05  pinos  do  mesmo
tamanho e sua respectiva broca. Diâmetro 1,0.
Marca de referência: FGM ou similar.

385439 EMBALAGEM 1

176 Lancetas Descartáveis para Punção Digital -
Lanceta indicada para extração de sangue do
vaso capilar, embutida em corpo plástico rígido
ou  outro  material  compatível,  com  design
ergonômico,  com protetor plástico, com tampa
protetora  de  fácil  remoção,  com  mecanismo
lancetador  automático  e  dispositivo  de
segurança retrátil que proteja a lanceta após o
uso  e  que  seja  de  fácil  manuseio e  ofereça
segurança na punção, permitindo a prevenção
da exposição do profissional, em cumprimento
a Norma Regulamentadora 32 do MTE. 

338605 CAIXA (100
UNIDADES)

10
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177 Tiras teste para glicosimetro  -  tiras reagentes
para  determinação  de  glicemia,  para  uso  em
glicosímetros  digitais  com codificação  através
de  chip  de  uso  domiciliar,  próprio  para  a
automonitorização, faixa de leitura mínima igual
ou  abaixo  de  20mg/dl  /  máxima  a  partir  de
600mg/dl, tempo de resultado de teste de 05 a
30 segundos, volume de amostra sanguínea de
0,5 a 2 microlitros, amostra de sangue obtida
por capilaridade 
Compatível com os monitores de glicose ACCU
CHECK ACTIVE. 

339565 UNIDADE 1.000

178 Solução fisiológica de Cloreto de Sódio 0.9 %.
Cloreto de Sódio,  concentração 0,9 %, forma
farmacêutica  solução estéril  não injetável.  Na
data  da  entrega,  o  produto  deve  possuir,  no
mínimo, 75% do prazo de validade total. Frasco
de 100 ml.

371273 FRASCO (100 ML) 20

1.3. O  critério  de  julgamento  adotado  será  o menor  preço, observadas  as  exigências
contidas neste Projeto Básico quanto às especificações do objeto.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A presente aquisição justifica-se  pela necessidade de insumos odontológicos para a
parceria entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e o Instituto Federal
Baiano –  Campus Itapetinga,  sendo essencial  para  o desenvolvimento  das atividades de
prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal de forma a colaborar com a assistência
biopsicossocial dos discentes. Há também a necessidade de atender as demandas básicas
de atendimento e possíveis intercorrências com alunos e servidores, garantindo o andamento
do Serviço de Enfermagem no  Campus Itapetinga visto  que são materiais  necessários à
assistência.



3. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

3.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa
Eletrônica  integrante  do  Sistema  de  Compras  do  Governo  Federal  –  Comprasnet  4.0,
disponível no endereço eletrônico www.compras.gov.br

3.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do
Sistema  de  Dispensa  Eletrônica,  disponível  no  Portal  de  Compras  do  Governo
Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

3.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor
do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não
autorizados.

3.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

3.2.1. que não atendam às condições deste Projeto Básico e seu(s) anexo(s);

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

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou
jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a
ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente,  controlador,  acionista  ou  detentor  de  mais  de  5% (cinco  por  cento)  do
capital  com  direito  a  voto,  responsável  técnico  ou  subcontratado,  quando  a
contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c)  pessoa  física  ou  jurídica  que  se  encontre,  ao  tempo  da  contratação,
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d)  aquele  que  mantenha  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Projeto
Básico, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração
de trabalho infantil,  por submissão de trabalhadores a condições análogas às de
escravo  ou  por  contratação  de  adolescentes  nos  casos  vedados  pela  legislação
trabalhista.

3.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econômico;



3.2.3.2.  aplica-se  o  disposto  na  alínea  “c”  também  ao  fornecedor  que  atue  em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade
jurídica do fornecedor;

3.2.3.3.  organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público  -  OSCIP,  atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4. INGRESSO  NA  DISPENSA  ELETRÔNICA  E  CADASTRAMENTO  DA  PROPOSTA
INICIAL

4.1.  O  ingresso  do  fornecedor  na  disputa  da  dispensa  eletrônica  se  dará  com  o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2.  O  fornecedor  interessado,  após  a  divulgação  do  Projeto  Básico,  encaminhará,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do
objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

4.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam
a Contratada.

4.5.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.

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

4.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses.

4.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  dispõe  o  Projeto  Básico,  assumindo  o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer
os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  em  quantidades  e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.

4.10.  Uma vez  enviada  a  proposta  no  sistema,  os  fornecedores NÃO poderão retirá-la,
substituí-la ou modificá-la.

4.11. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações: 

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



4.11.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;

4.11.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Projeto Básico e
seu(s) anexo(s);

4.11.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no
sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

4.11.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência
e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91;

4.11.6.  que  não  emprega  menor  de  18  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

5. FASE DE LANCES



5.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Projeto Básico, a sessão pública
será  automaticamente  aberta  pelo  sistema  para  o  envio  de  lances  públicos  e
sucessivos,  exclusivamente  por  meio  do  sistema eletrônico,  sendo encerrado  no
horário de finalização de lances também já previsto neste Projeto Básico.

5.2.  Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  fornecedores  deverão  encaminhar  lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

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

5.4.  O fornecedor  somente poderá oferecer  valor  inferior  ou maior  percentual  de
desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.5. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance
que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e
registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários”
para os fins deste Projeto Básico.

5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir
a melhor oferta é de R$ 0,10 (dez centavos).

5.7.  Havendo  lances  iguais  ao  menor  já  ofertado,  prevalecerá  aquele  que  for
recebido e registrado primeiro no sistema.

5.8.  Caso  o  fornecedor  não  apresente  lances,  concorrerá  com  o  valor  de  sua
proposta.

5.9. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

5.10. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances,
haverá  o  seu  encerramento,  com o  ordenamento  e  divulgação  dos  lances,  pelo
sistema, em ordem crescente de classificação.

5.11. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente
no  horário  indicado,  sem  qualquer  possibilidade  de  prorrogação  e  não  havendo
tempo aleatório ou mecanismo similar.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

6.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada
em primeiro  lugar  quanto  à  adequação do objeto  e à  compatibilidade do preço em
relação ao estipulado para a contratação.

6.2.  No  caso  de  o  preço  da  proposta  vencedora  estar  acima  do  estimado  pela
Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

6.3.  Neste  caso,  será  encaminhada  contraproposta  ao  fornecedor  que  tenha
apresentado  o  melhor  preço,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta  com  preço
compatível ao estimado pela Administração.

6.4.  A  negociação  poderá  ser  feita  com  os  demais  fornecedores  classificados,
respeitada  a  ordem  de  classificação,  quando  o  primeiro  colocado,  mesmo  após  a
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço
máximo definido para a contratação.



6.5. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do
procedimento da dispensa eletrônica.

6.6. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário,
de documentos complementares, adequada ao último lance.

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

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. contiver vícios insanáveis;

6.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Projeto Básico ou
em seu(s) anexo(s);

6.8.3.  apresentar  preços  inexequíveis  ou  permanecerem  acima  do  preço  máximo
definido para a contratação;

6.8.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.5.  apresentar  desconformidade  com  quaisquer  outras  exigências  deste  Projeto
Básico ou seu(s) anexo(s), desde que insanável.

6.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta
de preços ou menor lance que:

6.9.1.  for  insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.9.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
fixados  em  instrumentos  de  caráter  normativo  obrigatório,  tais  como  leis,  medidas
provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.10.  Se houver  indícios  de inexequibilidade da proposta de preço,  ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares,  poderão ser  efetuadas diligências,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;

6.11.2.  Considera-se  erro  no  preenchimento  da  planilha  passível  de  correção  a
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,
quando não cabível esse regime.

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da
área especializada no objeto.

6.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.



6.14. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

6.15.  Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  se  iniciará  a  fase  de
habilitação, observado o disposto neste Projeto Básico.

6.16.  A Administração solicitará ao fornecedor melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos  neste  Projeto  Básico  e  já  apresentados.  O  prazo  supracitado  poderá  ser
reiniciado a critério da Administração.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I –
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste Projeto Básico.

8. CONTRATAÇÃO

8.1. Após  a  homologação  e  adjudicação,  caso  se  conclua  pela  contratação,  será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Projeto Básico. 

8.2.1.O  prazo  previsto  para  assinatura  do  contrato  ou  aceitação  da  nota  de
empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual  período,  por  solicitação  justificada  do  adjudicatário  e  aceita  pela
Administração.

8.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

8.3.1.referida  Nota  está  substituindo  o  contrato,  aplicando-se  à  relação  de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

8.3.2.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Projeto
Básico;

8.3.3.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos  artigos  137  e  138  da  Lei  nº  14.133/21  e  reconhece  os  direitos  da
Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei. 

8.4. Na  assinatura  do  contrato  ou  do  instrumento  equivalente  será  exigida  a
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Projeto
Básico, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO



5.1. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado do IF Baiano –
Campus Itapetinga – localizado no endereço Av. Júlio José Rodrigues, s/nº, bairro
Clerolândia, Itapetinga-BA, CEP: 45700-000, de segunda-feira a sexta-feira, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias.

10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico
e seu(s) anexo(s);

10.1.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Projeto Básico e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;

10.1.5. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada no  valor  correspondente  ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Projeto Básico e seu(s)
anexo(s);

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

11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto Básico,
seu(s)  anexo(s)  e  sua proposta,  assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar  a entrega do objeto em perfeitas condições,  conforme especificações,
prazo e local constantes no Projeto Básico e seu(s) anexo(s), acompanhado da respectiva
nota  fiscal,  na  qual  constarão  as  indicações  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

11.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma  versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

11.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);

11.1.3. Substituir,  reparar  ou corrigir,  às suas expensas,  no prazo fixado neste
Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;

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



12.DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados
a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo,  obrigação  financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

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

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

13.SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações
previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

13.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração,  ao  funcionamento  dos  serviços  públicos  ou  ao  interesse
coletivo;

13.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

13.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente
devidamente justificado;

13.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

13.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da
licitação sem motivo justificado;

13.1.8. apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o
certame  ou  prestar  declaração  falsa  durante  a  dispensa  eletrônica  ou  a
execução do contrato;

13.1.9. fraudar  a  dispensa  eletrônica  ou  praticar  ato  fraudulento  na
execução do contrato;



13.1.10. comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  de  qualquer
natureza;

13.1.10.1. Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a
declaração  falsa  quanto  às  condições  de  participação,  quanto  ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

13.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

13.1.12. praticar  ato lesivo previsto  no  art.  5º  da Lei  nº  12.846,  de 1º  de
agosto de 2013.

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

a) Advertência pela falta do subitem 4.1.1 deste Projeto Básico, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa  de  0,5%  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s)  prejudicado(s)  pela
conduta  do  fornecedor,  por  qualquer  das  infrações  dos  subitens  4.1.1  a
4.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo
de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 4.1.2 a 4.1.7 deste Projeto Básico,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  que  impedirá  o
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos
e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 4.1.8 a 4.1.12, bem como
nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de
pagamento  eventualmente  devido  pela  Administração ao contratado,  além da perda
desse  valor,  a  diferença  será  descontada  da  garantia  prestada  ou  será  cobrada
judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste Projeto Básico, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

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

13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato



lesivo  à  administração  pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e
decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  investigação  preliminar  ou  Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

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

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

13.10. A aplicação de qualquer  das penalidades previstas  realizar-se-á  em processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao
fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

13.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas neste
Projeto Básico.

14. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta Dispensa Eletrônica deverão ser
enviados exclusivamente no e-mail licitacoes@itapetinga.ifbaiano.edu.br

Itapetinga-BA, 15 de junho de 2022.

Assinatura da autoridade competente

_________________________________________________
Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável



ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 

1 Regularidade fiscal, social e trabalhista:

1.1 prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos  os  créditos  tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  por  elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº  1.751,  de 02/10/2014,  do Secretário  da Receita  Federal  do Brasil  e  da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

1.2 prova de regularidade com o Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço
(FGTS);

1.3 prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho,  mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com efeito  de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

1.4 prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  estadual,  relativo  ao
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;

1.5 prova de regularidade com a Fazenda  Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

1.6 caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais
relacionados  ao  objeto  contratual,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.
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