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ANEXO I - TERMO Nº 000051/2022

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00045925

E.D.T.A TRISSODICO 20 ML
e.d.t.a trissódico líquido utilizado para
preparo químico-mecânico dos canais
radiculares, facilitando a instrumentação
endodôntica, frasco com 20 ml. com registro
no ministério da saúde.

134,0020,000 6,700FRS086019
MAQUIRA/

E.D.T.A

00051663

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO
USO ODONTOLOGICO 20ML
paramonoclorofenol canforado, uso
odontológico, frasco com 20ml.

710,00100,000 7,100FRS165030
MAQUIRA/
PARAMONO

00051861

POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICO
(CONE INDICATOR)
posicionador de filmes radiográfico tipo endo
ray ii, adulto, 100% autoclavável

1.020,0015,000 68,000JG180033
MAQUIRA/

POSICIONADO
R ENDO

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00045821

OCULOS DE PROTECAO CIRURGICO
TRANSPARENTE
óculos de proteção cirúrgica, incolor,
confeccionados com armação em nylon,
lentes inteiriças de policarbonato com
antirisco, com proteção lateral, ajuste de
comprimento nas hastes, antiembasante.

205,0050,000 4,100UN162028
VALEPLAST/

OCULOS

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00045899

POTE DAPPEN VIDRO
pote dappen de vidro para manipulação de
resinas, flúor, amálgamas e adesivos,
capacidade máxima 3ml. com registro na
anvisa.

520,00100,000 5,200UN182034
MAQUIRA/

POTE DAPPEN
VIDRO

00045777

EUCALIPTOL 10 ML
eucaliptol com 10ml líquido límpido, incolor ou
amarelo pálido, de odor aromático,
canforáceo, característico de e sabor
picante utilizado em endodontia com ação
antibacteriana. frasco contendo 10ml.
registro na anvisa.

575,0050,000 11,500FRS097021 MAQUIRA/
EUCALIPTOL

00045794

FORMOCRESOL 10ML
formocresol, material para fixação de polpas
vivas constituído por uma mistura de cresóis
e formol, com função antibacteriana. frasco
com 10 ml. registro na anvisa.

179,7030,000 5,990FRS111023
MAQUIRA/

FORMOCRES
OL

00048109

CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED 28
MM  FM
cone de guta percha acessorio microtipped
28 mm fm rolados com a mão com alta
precisão de formato e comprimento.
composição: guta percha purificada, oxido de
zinco pa, agente corante organico nao
toxico. caixa com 100 pontas. com registro

2.600,00100,000 26,000CX067017
DENTSPLY/
GUTA ACS
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na anvisa

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00045855

CONJUNTO DE ASPIRACAO ENDODONTICO.
conjunto de aspiração endodontico, indicado
para confecção de próteses totais para
determinar a dimensão vertical e a dimensão
vertical de oclusão, fabricado em aço inox.
com registro na anvisa.

1.473,0060,000 24,550KIT070018
ANGELUS/ KIT
ASPIRAÇÃO

00045813

CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL.
cimento cirúrgico sem eugenol, indicado para
uso cirurgias periodontais, caixa contendo
um tubo com 90gr de base e tubo de 90gr de
catalisador. registro na anvisa.

1.196,4020,000 59,820CX049012
MAQUIRA/PR

OVISORY

00045765

CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO
cimento de hidróxido de cálcio de uso
odontológico, radiopaco do tipo pasta-pasta
indicado para o capeamento pulpar e
forramento protetor sob materiais
restauradores, utilizado como proteção
pulpar em cavidades profundas.
biocompatível. presa rápida. kit contendo 01
bisnaga de pasta base (13g) + 01 bisnaga de
catalisador (11g) + 1 bloco de mistura.
registro na anvisa.

5.457,00300,000 18,190KIT050013
DENTSPLY/
HYDRO C

00045922

BROCA ESFERICA DE BAIXA ROTACAO N.º
04
broca esférica de baixa rotação n.º 04  para
uso odontológico; confeccionada em aço
carbono; comprimento de 22,5 mm. com
registro na anvisa.

15.000,001.000,000 15,000UN023007
ANGELUS/BR
CA CIRUGICA

00045750

BROCA ODONTOLOGICA DE TUNGSTENIO
MAXICUT
para uso odontológico em formato pera, de
carboneto de tungstênio, com corte 10,
maxi-cut, diâmetro de 2,3mm, comprimento
aproximado da ponta ativa 12.9mm, anel azul,
para peça de mão. indicado para corte
cruzado médio em metais preciosos,
cromo-cobalto, níquel-cromo, resinas
acrílicas e cerâmicas. esterilizável através de
calor úmido, seco ou por agentes químicos,
sem sofrer oxidação. com registro na anvisa.

834,3010,000 83,430UN029008

AMERICAN/
FRES

TUNSTENIO
MAXICUT

00045751

BROCA ODONTOLOGICA DE TUNGSTENIO
MINICUT FORMATO DE PERA
broca para uso odontológico, formato de
pera, de carboneto de tungstênio, com corte
20, ponta ativa com cerca de 0,45 de
diâmetro e comprimento aproximado de
12.9mm. broca para peça de mão (pm), corte
cruzado fino indicado para acabamento fino
e alisamento de superfícies de materiais
diversos, esterilizável através de calor
úmido, seco ou por agentes químicos, sem
sofrer oxidação. com registro na anvisa.

319,3010,000 31,930UN030009

AMERICAN/
FRES

TUNSTENIO
MINICUT

00045755

CERA ROSA N 7
cera rosa nº 7, possuindo lâminas macias e
flexíveis, indicada para registro de mordida.
caixa contendo 18 unidades. produto com
registro na anvisa.

4.880,00200,000 24,400CX047010
LYSANDA/

CERA 7

00045888

KIT PONTA PERIO SUB
kit contendo: ponta perio sub, capa protetora
e chave, compatível com equipamento profi
dabi atlante. com registro no ministério da

9.900,0030,000 330,000KIT123024
DABI

ATLANTE/ KIT
PONTA PERIO
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saúde.

00045836

VERNIZ C/ FLUOR
verniz com flúor com 5% de fluoreto de sódio
em uma base adesiva naturais. kit contendo:
01 frasco de 10ml de verniz com fluoreto e
01 frasco de 10ml de solvente.produto com
registro na anvisa.

4.200,00100,000 42,000KIT132025
SSWHITE/FLU

ORNIZ

00045876

ESPATULA METALICA COM CABO EM
MADEIRA
espátula metálica com cabo de madeira,
indicado para manipulação de gesso,
tamanho 22 cm. registro na anvisa.

106,804,000 26,700UN093020
GOLGRAN/
ESPATULA

GESSO

00045825

REFIL DESCARTAVEL E SUBSTITUIVEL P/
TAMBOREL
refil descartável e substituível para tamborel
apoio de limas endodônticas, descartável e
substituível. pacote com 50 unidades.
registro no ministério da saúde.

747,0030,000 24,900PCT183035
MAQUIRA/REF

IL PARA
TAMBOREL

00045753

PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DE
OCLUSAO
papel carbono para registro de oclusão.
confeccionado em papel-carbono nas duas
faces em cores distintas permitindo a
visualização dos pontos marcados quando
submetido às forças oclusais. cada folha
medindo aproximadamente 25 mm de largura
e 11 cm de comprimento. bloco com 12
folhas. com registro na anvisa.

1.445,00500,000 2,890BL164029
MAQUIRA/SUP
ER CARBON

00045829

SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA
FOSSULAS E FISSURAS
selante de fóssulas e fissuras
fotopolimerizável à base de resina bis-gma
uretano modificado, trietileno glicol
di-metacrilato, bososilicato de alumínio e
bário, éster tetracrilico, ácido fosfórico,
fluoreto de sódio, n-metil dietamolamina e
canforoquinona. kit contendo cinco seringas
com 2g cada na cor matizado, vinte pontas
aplicadoras descartáveis e uma seringa de
condicionador dental gel de 3ml. deve possuir
registro na anvisa.

8.700,0060,000 145,000KIT196037 DENTSPLY

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00051492

RESINA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL
(A3)
seringa com 4 gramas, matriz inorgânica de
zircônia/sílica com 84,5% em peso e 71% em
volume, matriz orgânica de bis-gma e tegdma,
cor a3, com registro no ministério da saúde.

41.500,001.000,000 41,500TB189036 3M Z100

00051818

FLUOR GEL ACIDULADO, TIXOTROPICO ,
COM CONCENTRACAO DE 1,23 %,
com aplicação em 01 (um) minuto com ph
entre 3 e 4, sabores: cereja, menta ou
tutti-frutti; apresentação: frasco com 200 ml,
com registro no ministério da saúde.

2.604,00400,000 6,510FRS104022
MAQUIRA/
FLUOR GEL

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00055519

LIMA ENDODONTICA ROTATORIA SX GOLD
25MM
para uso em endodontia. seção triangular
convexa. confeccionada em níquel titânio,
mandril 13mm, conicidade progressiva. caixa

23.000,00100,000 230,000CX140026
DENTSPLY/

LM PROTAPER
GOLD
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com 06 unidades. com registro no ministério
da saúde.

00055499

LIMA TIPO KERR FLEXOFILE 15 25MM
lima tipo kerr flexofile 15, 25mm, caixa com 06
unidades, com registro no ministério da
saúde.

2.165,0050,000 43,300CX155027
DENTSPLY/LM

FLEXOFILE

00051051

PAVIO PARA LAMPARINA
pavio para lamparina, indicado para utilização
nas lamparinas a álcool; composição: 100%
algodão. embalagem com 10 unidades.

8,3010,000 0,830PCT168031
JON/PAVIO
LAMPARINA

00056109

PONTAS ABSORVENTES DE PAPEL  ESTERIL
cone de papel absorvente estéril. caixa com
180 pontas sortidas. registro no ministério da
saúde.

2.225,0050,000 44,500CX176032
DENTSPLY/PO

NTA PAPEL
CELLPACK

00051062

CERA TIPO UTILIDADE PARA MOLDAGEM
cera tipo utilidade para moldagem, uso
odontológico - composta de hidrocarbonetos,
óleo mineral e corante; em lâminas; caixa com
5 unidades; na cor vermelha. 5 anos de
validade. com registro na anvisa.

4.972,00200,000 24,860CX048011

LYSANDA/
CERA

UTILIDADE
COM 5

00055509

BROCA ESFERICA CARBIDE PARA BAIXA
ROTACAO Nº 08 HL
broca esférica carbide para baixa rotação nº
08 hl, para uso odontológico, confeccionada
em carboneto de tungstênio e aço inoxidável,
haste longa. registro na anvisa.

4.500,00300,000 15,000UN019003
ANGELUS/BR
CA CIRUGICA

00051073

BROCA ESFERICA DE ACO BAIXA
ROTACAO NUMERO 06
broca esférica de aço baixa rotação n.º 06,
para uso odontológico; confeccionada em
aço carbono; comprimento de  22,5 mm.
registro na anvisa.

15.000,001.000,000 15,000UN020004
ANGELUS/BR
CA CIRUGICA

00051074

BROCA ESFERICA DE ACO BAIXA
ROTACAO NUMERO 06 HASTE LONGA
broca esférica de aço baixa rotação n.º 06,
para uso odontológico; confeccionada em
aço carbono; comprimento de  28 mm (haste
loga). registro na anvisa..

15.000,001.000,000 15,000UN021005
ANGELUS/BR
CA CIRUGICA

00051056

BROCA ESFERICA DE ACO BAIXA
ROTACAO NUMERO 08
broca esférica de aço baixa rotação n.º 08,
para uso odontológico; confeccionada em
aço carbono; comprimento de 22,5 mm.
registro na anvisa.

15.000,001.000,000 15,000UN022006
ANGELUS/BR
CA CIRUGICA

00051060

ALGINATO TIPO  II
alginato tipo ii, com presa normal, com ou sem
mudança de cor durante a presa, baixo
escoamento, contendo clorexidina, cada
pacote contendo 410g, com registro na
anvisa.

3.957,00300,000 13,190PCT010001
MAQUIRA
ALGI GEL

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00026790

CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO
MICROTIPPED 28 MM  F
cone de guta percha acessorio microtipped
28 mm  f rolados com a mão com alta
precisão de formato e comprimento.
composição: guta percha purificada, oxido de
zinco pa, agente corante organico nao
toxico. caixa com 100 pontas. com registro
na anvisa

2.600,00100,000 26,000CX062014 DENTSPLY/
GUTA ACS

00024616
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO
MICROTIPPED 28 MM  M

2.600,00100,000 26,000CX063015
DENTSPLY/
GUTA ACS
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cone de guta percha acessorio microtipped
28 mm  m rolados com a mão com alta
precisão de formato e comprimento.
composição: guta percha purificada, oxido de
zinco pa, agente corante organico nao
toxico. caixa com 100 pontas. com registro
na anvisa

00024619

CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO
MICROTIPPED 28 MM  MF
cone de guta percha acessorio microtipeed
28 mm mf rolados com a mão com alta
precisão de formato e comprimento.
composição: guta percha purificada, oxido de
zinco pa, agente corante organico nao
toxico. caixa com 100 pontas.com registro na
anvisa

2.600,00100,000 26,000CX064016
DENTSPLY/
GUTA ACS

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeLoteItem Marca

00041313

AVENTAL ODONTOLÓGICO DE CHUMBO
avental para proteção do paciente,
confeccionado em borracha plumbífera com
equivalência em chumbo 0,50 mmpb, medindo
76 x 60 cm

3.333,355,000 666,670UN015002
NMARTINS
PACIENTE

201.267,15
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