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Prefeitura Municipal de Pracuúba – AP 

Diário Oficial do Município 
 

EXECUTIVO 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA 

 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2019 
 

No dia onze de dezembro de 2019, na Prefeitura Municipal 

de Pracuúba, registram-se os preços da empresa 
MUNDIMED HOSPITALAR LTDA para eventual e futura 
AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO 
FARMACÊUTICO-PMP conforme descrito no quadro abaixo, 
resultante do Pregão Eletrônico nº 006/2019, para Sistema 

de Registro de Preços, assim como os termos da proposta, 
integram esta Ata de Registro de Preços, 
independentemente de transcrição.  
 

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, a 
contar da data da publicação desta ATA. 
 

EMPRESA REGISTRADA 
MUNDIMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 05.580.442/0001-78, 
com sede na Av. Treze de Setembro, nº 1518 – Bairro 

Buritizal - Macapá – AP, CEP: 68.902-865 - telefones nº (96) 
2428-0888 / (96) 99149-0141, e-mail: 
mundimedhospitalar@gmail.com, representada pelo 

Senhor Gelton dos Santos Caetano, RG nº 787636-PTC/AP, 
CPF nº 026.835.582-79. 
 

Itens Especificações Quant. 
Valor 

unitário 

 LOTE 02   

01 
Aparelho de pressão arterial 

adulto, unidade. ACCUMED 
50 94,25 

02 
Aparelho de pressão arterial 

infantil, unidade. ACCUMED 
20 94,24 

 LOTE 04   

01 

Fio cat gut, 3,0, c/ agulha de 3 
cm, simples, cilíndrico 

absorvente, caixa c/24 un. 
BIOLINE 

10 100,00 

02 

Fio cat gut, 4,0, c/ agulha de 3 
cm, simples, cilíndrico 

absorvente, caixa c/24 un. 
BIOLINE 

10 100,00 

03 

Fios de nylon, 3,0, com 
agulha 3/8 circular cortante 

de 3 cm, caixa c/24 un. 
BIOLINE 

10 44,99 

04 

Fios de nylon, 4,0, com 
agulha 3/8 circular cortante 

de 2 cm, caixa c/24 un. 
BIOLINE 

10 44,90 

05 

Fios de seda, 2,0, com agulha 

3/8 circular cortante de 3 cm, 
caixa c/24 un. BIOLINE 

10 59,97 

06 
Fios de seda, 3,0, com agulha 
3/8 circular cortante de 2 cm, 
caixa c/24 un. BIOLINE 

10 59,97 

 LOTE 05   

01 
Garrote de elastano. LABOR 
IMPORT 

25 17,16 

 LOTE 06   

01 
Lâmina de bisturi, N° 10, 

caixa c/ 100. LABOR IMPORT 
10 47,17 

02 
Lâmina de bisturi, N° 15, 
caixa c/ 100. LABOR IMPORT 

10 47,57 

03 
Lâmina de bisturi, N° 20, 
caixa c/ 100. LABOR IMPORT 

10 48,37 

04 
Lâmina de bisturi, N° 23, 
caixa c/ 100. LABOR IMPORT 

10 48,37 

05 
Lâmina p/ microscopia fosca, 

caixa c/ 100. LABOR IMPORT 
50 6,94 

06 
Lâmina p/ microscopia lisa, 
caixa c/ 100. LABOR IMPORT 

50 6,94 

07 
Lamínula, caixa c/ 100. 
LABOR IMPORT 

50 5,44 

 LOTE 08   

01 
Scalp 19, caixa c/ 100. 

LABOR IMPORT  
75 23,11 
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02 
Scalp 23, caixa c/ 100. 

LABOR IMPORT 
75 23,11 

03 
Scalp 25, caixa c/ 100. 

LABOR IMPORT 
125 23,00 

04 
Scalp 27, caixa c/ 100. 
LABOR IMPORT 

125 23,11 

05 
Scalp 21, caixa c/ 100. 
LABOR IMPORT 

75 23,08 

 LOTE 09   

01 
Seringa descartável c/ 1 Ml.  
Caixa c/ 100 unidades. 
LABOR IMPORT 

250 25,61 

02 
Seringa descartável c/ 10 Ml.  
Caixa c/ 100 unidades. 
LABOR IMPORT 

200 31,61 

03 
Seringa descartável c/ 20 Ml.  
Caixa c/ 100 unidades. 
LABOR IMPORT 

200 46,61 

04 
Seringa descartável c/ 3 Ml.  
Caixa c/ 100 unidades. 
LABOR IMPORT 

200 15,63 

05 

Seringa descartável c/ 5 Ml.  

Caixa c/ 100 unidades. 
LABOR IMPORT 

200 20,62 

 LOTE 13   

01 

GLICOSIMETRO, analisador 
de glicose, portátil, digital e 

microprocessado, com 
capacidade de realizar no 
mínimo 30 exames diários, 

alimentação   através   de   
bateria   recarregava, devem 
ser disponibilizados baterias 

extras recarregáveis e 
recarregador. Embalagem 
com dados de identificação 

do produto, marca do 
fabricante e registro no 
Ministério da Saúde. GTECH 

60 57,47 

 LOTE 15   

01 

TOUCA DESCARTAVEL, 
sanfonada com elástico, 

confeccionada em TNT, 
gramatura de 20 g/m2, 
elástico em toda volta, 

diâmetro mínimo de 45 cm, 
desenvolvida para a inibição 
de queda de cabelo em áreas 

onde há necessidade como: 
cozinhas, restaurantes, 
lanchonetes, hospitais, etc. 

Com boa aeração do couro 
cabeludo. Embalagem pacote 
com 100 unidades. Na 

embalagem deverá estar 
impresso dados de 
identificação, procedência, 

data de fabricação.Pacote 
com 100 unidades. MEDIX 

500 8,99 

02 

MÁSCARA CIRÚRGICA 
DESCARTÁVEL retangular, 

tripla camada, hipoalérgica, 
confeccionada em rayon, 
com filtro bacteriológico, 

grampo de fixação nasal 
maleável e resistente, mínimo 
de 3 pregas, tiras longas nas 

4 arestas, gramatura mínima 
de 30 g. Embalagem caixa 
contendo 100 unidades, 

nome e CNPJ do fabricante, 
número do lote e número do 
certificado de aprovação 

(CA), conforme normas do 
MTE. Caixa com 50 unidades. 
MEDIX 

500 6,54 

03 

MÁSCARA PARA 

NEBULIZAÇÃO, tamanho 
Adulto, feito em P.V.C. 
atóxico, com conector do tipo 

rosca. OXIGEL 

12 22,25 



04 

MÁSCARA   PARA   
NEBULIZAÇÃO, tamanho 

Infantil, feito em P.V.C. 
atóxico, com conector do tipo 
rosca. OXIGEL 

12 22,24 

 LOTE 16   

01 

POVIDINE ANTISSÉPTICO 
TÓPICO, cicatrizante de   

lacerações   superficiais   da   
pele, polivinil pirrolidona iodo 
(PVP-I) em solução aquosa, 

com 1% de iodo. RIOQUIMICA 

150 30,58 

02 

POVIDINE DEGERMANTE, 
polivinil pirrolidona iodo 

(PVP-I) em solução 
degermante, com 1% de iodo 
ativo. RIOQUIMICA 

150 40,58 

 LOTE 17   

01 

TERMOMETRO CLINICO, 
para uso hospitalar, com 
graduação de 35 a 42 graus 

centigrados, coluna de 
mercúrio com dilatação 
uniforme, integra visível e de 

fácil leitura. Na embalagem 
deverá estar impresso dados 
de identificação, 

procedência, data de 
fabricação, registro no 
Ministério da Saúde. 

ACCUMED. 

50 6,94 

 LOTE 18   

01 

CLORHEXIDINA  2%, 
antisséptico a base de 

gluconato de Clorhexidina 
2%, solução aquosa para a 
limpeza de cavidades. 

Produto aprovado pela 
ANVISA ou Ministério da 
Saúde. Frasco com 100ml. 

MAQUIRA 

40 11,96 

02 

CLORHEXIDINA 0,12%, 

antisséptico a base de 
gluconato de Clorhexidina 
0,12%, solução aquosa para a 

limpeza de cavidades. 
Produto aprovado pela 
ANVISA ou Ministério da 

saúde. Produto aprovado 
pela ANVISA ou Ministério da 
Saúde, código. Frasco com 2 

litros. RIOQUIMICA 

40 67,74 

 LOTE 19   

01 

ESCOVA ROBSON, para 

profilaxia.Caixa com 50 
unidades. MICRODONT 

25 60,22 

02 
FLÚOR GEL, sabor morango. 
Frasco com 200ml. 
MAQUIRA 

90 6,28 

 LOTE 20   

01 

MOLDEIRA   DE   FLÚOR, feita 
em   espuma tamanho 
G.Embalagem com 100 

unidades. BIODINAMICA 

200 59,80 

02 

MOLDEIRA   DE   FLÚOR, feita 
em   espuma tamanho M. 

Embalagem com 100 
unidades. BIODINAMICA 

250 59,82 

03 

MOLDEIRA   DE   FLÚOR, feita 

em   espuma tamanho P. 
Embalagem com 100 
unidades. BIODINAMICA 

250 59,82 

 LOTE 21   

01 

PASTA PROFILÁTICA, sabor 

tutti-fruti.Bisnaga com 90 
gramas. MAQUIRA 

12 12,47 

02 

TAÇA DE BORRACHA, para 

profilaxia. Embalagem com 
50 unidades. MICRODONT 

42 101,27 



03 
REMOVEDOR DE MACHAS 
DO DENTE. Frasco com 10ml. 

URABY  

12 21,56 

 LOTE 25   

01 

POSICIONADOR 

RADIOGRÁFICO, paciente 
adulto, autoclavável com 22 
peças. Kit com 22 peças. 

MAQUIRA 

07 90,06 

02 

POSICIONADOR    
RADIOGRÁFICO, paciente 
infantil, autoclavável com 22 

peças. Kit com 22 peças. 
MAQUIRA 

07 90,05 

03 

REVELADOR, para 
processamento rápido 

manual de filmes 
radiográficos (RAIOS-X) 
odontológicos dentais intra-

orais.  Frasco com 475ml. 
INDUSBELA 

18 18,05 

04 

APLICADOR   DE   
HIDRÓXIDO   DE   CÁLCIO 
DUPLO (CURTO), leve e 

suave ao manuseio, alta 
resistência à corrosão e a 
descoloração, ponta ativa    

regular    e    bem    acabada    
têmpera homogênea, 
resistente a fraturas, em aço 

inóx polido, c/ 
aproximadamente 170 mm. O 
instrumental deve ter 

gravado no cabo, de forma 
legível, o seu número e o 
nome do fabricante. 

GOLGRAN 

15 8,06 

05 

APLICADOR   DE   
HIDRÓXIDO   DE   CÁLCIO 
DUPLO (LONGO), leve e 

suave ao manuseio, alta 
resistência à corrosão e a 
descoloração, ponta ativa  

regular  e  bem  acabada  
têmpera homogênea, 
resistente a fraturas, em aço 

inóx polido, c/ 
aproximadamente 170 mm. O 
instrumental deve ter 

gravado no cabo, de forma 
legível, o seu número e o 
nome do fabricante. 

GOLGRAN 

15 8,05 

 LOTE 27   

01 

ESCAVADOR DE DENTINA 
DUPLO Nº 11 ½, leve e suave 

ao manuseio, alta resistência 
à corrosão e a descoloração, 
ponta ativa regular e bem 

acabada têmpera 
homogênea, resistente a 
fraturas, em aço inox polido, 

c/ aproximadamente 170 mm, 
autoclavável. O instrumental 
deve ter gravado no cabo, de 

forma legível, o seu número e 
o nome do fabricante. 
GOLGRAN 

15 8,06 

02 

ESCAVADOR DE DENTINA Nº 
14, instrumento cirúrgico não 
articulado cortante. 

Produzido em aço inoxidável. 
GOLGRAN 

15 8,06 

 LOTE 28   

01 

ESPÁTULA   Nº   24, cabo 
8mm.   Instrumento Cirúrgico 

não articulado não cortante. 
Produzido em aço Inoxidável. 
GOLGRAN 

15 16,67 



02 

ESPÁTULA DE CIMENTO Nº 
24, leve e suave ao manuseio, 
alta resistência à corrosão e a 

descoloração, ponta ativa 
regular e bem acabada, 
têmpera homogênea, 

resistente a fraturas, em aço 
6nox polido, c/ 
aproximadamente 170mm, 

autoclavável. GOLGRAN 

15 16,67 

03 

ESPÁTULA Nº 01, com ponta  

dupla  ativa  de Titânio, 
autoclavável. GOLGRAN 

15 69,67 

04 

ESPÁTULA Nº01, com 
calcador de bolinha, ponta 

ativa de Titânio, autoclavável. 
GOLGRAN 

15 69,66 

05 

ESPELHO BUCAL PLANO Nº 
5, autoclavável, resistente    a    

corrosão, descoloração e a 
sucessivas autoclavagens: 
em aço inox polido; bordas 

polidas e bem acabadas; 
perfeita união entre as bordas 
e o espelho propriamente 

dito. BARACH 

60 4,17 

 LOTE 31   

01 
BROCA CIRÚRGICA 701. 

WILCOS 
180 14,59 

02 
BROCA CIRÚRGICA 701 
(HASTE LONGA). WILCOS 

180 14,59 

03 
BROCA CIRÚRGICA 702. 

WILCOS 
180 14,58 

04 
BROCA CIRÚRGICA 702. 

(HASTE LONGA). WILCOS 
180 14,58 

05 
BROCA CIRÚRGICA 703. 
WILCOS 

180 14,58 

06 
BROCA CIRÚRGICA 703. 
(HASTE LONGA). WILCOS 

180 14,58 

07 
BROCA CIRÚRGICA. 
WILCOS ESFÉRICA N. 8 
WILCOS 

180 14,58 

08 
BROCA CIRÚRGICA. 
WILCOS ESFÉRICA N. 8 
(HASTE LONGA). WILCOS 

180 14,58 

 LOTE 35   

01 

COLETOR      DE      

MATERIAIS      PERFURO- 
CORTANTE, volume: 07 
litros, capacidade útil: 5,29 

litros. Caixa com 10 
unidades. DESCARBOX 

30 57,83 

 LOTE 43   

01 

BANDA MATRIZ AÇO 0,5 MM, 

fitas em aço inoxidável, 
sendo rígido o suficiente para 
não se descolar. Rolo ou 

tofflemire. MAQUIRA 

50 1,93 

02 

BANDA MATRIZ AÇO 0,7 MM, 
fitas em aço inoxidável, 
sendo rígido o suficiente para 

não se descolar. Rolo ou 
tofflemire. MAQUIRA 

50 1,93 

 LOTE 44   



01 

BROCAS 1011, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações 
uniformes, encaixe em aço 

inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes 

químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

02 

BROCAS 1011 (HASTE 
LONGA), broca diamantada 
para preparo cavitário em aço 

inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 

adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, sem 
sinais de oxidação e sem 

rebarbas. Esterelizável 
através de calo úmido eco ou 
por agentes 7uímicos, sem 

sofrer oxidação. Embalada 
individualmente e 
acondicionada  em  caixas  

conforme constar  do registro 
do produto, trazendo 
exatamente os dados de 

identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registrp no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

03 

BROCAS 1012, broca 
diamantada para preparo 

cavitário    em    aço    
inoxidável,    ponta    com 
granulações  uniformes,  

encaixe  em  aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem 
rebarbas. Esterilizável 
através de calor úmido eco ou 

por agentes    químicos,    sem    
sofrer    oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, 
procedência, número de lote 

e número de registro no 
Ministério da Saúde. KG 
SORENSEN 

60 10,00 



04 

BROCAS    1012    (HASTE    
LONGA),    broca diamantada 

para preparo cavitário em aço 
inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, 

encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem 
rebarbas. Esterilizável 
através de calor úmido eco ou 

por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada  em  caixas  
conforme constar  do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

05 

BROCAS 1013, broca 
diamantada para preparo 
cavitário em aço inoxidável, 

ponta com granulações    
uniformes, encaixe   em    aço 
inoxidável adaptável às 

diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 

Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes    
químicos, sem   sofrer    

oxidação. Embalada 
individualmente e 
acondicionada em caixas 

conforme constar do registro 
do produto, trazendo 
externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

06 

BROCAS 1013 (HASTE 
LONGA), broca diamantada 

para preparo cavitário em aço 
inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, 

encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem 
rebarbas. Esterilizável 
através de calor úmido eco   

ou   por   agentes   químicos, 
sem   sofrer oxidação. 
Embalada individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 

registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 



07 

BROCAS 1014, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações    
uniformes, encaixe    em    aço 

inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes 

químicos, sem sofrer 
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

08 

BROCAS    1014 (HASTE    
LONGA), broca diamantada 
para preparo cavitário em aço 

inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 

adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, sem 
sinais de oxidação e sem 

rebarbas. Esterilizável 
através de calor úmido eco ou 
por agentes químicos, sem 

sofrer oxidação. Embalada 
individualmente e 
acondicionada em caixas  

conforme constar  do registro 
do produto, trazendo 
externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

09 

BROCAS 1015, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações    
uniformes,    encaixe    em    

aço inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes    

químicos,    sem    sofrer    
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 

registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 



10 

BROCAS 1015 (HASTE 
LONGA), broca diamantada 

para preparo cavitário em aço 
inoxidável, ponta com 
granulações uniformes, 

encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 
canetas de alta rotação, sem 

sinais de oxidação e sem 
rebarbas. Esterilizável 
através de calor úmido eco   

ou   por   agentes   químicos,   
sem   sofrer oxidação. 
Embalada individualmente e 

acondicionada  em  caixas  
conforme constar  do registro  
do  produto,  trazendo  

externamente  os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número no 
Ministério de Saúde. KG 

SORENSEN 

60 10,00 

11 

BROCAS 1016, broca 

diamantada para preparo 
cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações    

uniformes,    encaixe    em    
aço inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 

rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 

úmido eco ou por agentes  
químicos,  sem  sofrer  
oxidação. Embalada 

individualmente e 
acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 

do produto, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

número de lote e número de 
registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

12 

BROCAS    1016    (HASTE    

LONGA),    broca diamantada 
para preparo cavitário em aço 
inoxidável, ponta com 

granulações uniformes, 
encaixe em aço inoxidável 
adaptável às diferentes 

canetas de alta rotação, sem 
sinais de oxidação e sem 
rebarbas. Esterilizável 

através de calor úmido eco ou 
por agentes químicos, sem 
sofrer oxidação. Embalada 

individualmente e 
acondicionada  em  caixas  
conforme constar  do registro 

do produto, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, Pocedência, 

número de lote e número de 
registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 



13 

BROCAS 1031, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações    
uniformes,    encaixe    em    

aço inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes    

químicos,    sem    sofrer    
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

14 

BROCAS 1091, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações  
uniformes,  encaixe  em  aço 

inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes    

químicos,   sem   sofrer    
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 

registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

15 

BROCAS 1092, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações    
uniformes,    encaixe    em    
aço inoxidável adaptável às 

diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 

Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes  
químicos,  sem  sofrer  

oxidação. Embalada  
individualmente e 
acondicionada em caixas 

conforme constar do registro 
do produto, trazendo 
externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 



16 

BROCAS 1190, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações  
uniformes,  encaixe  em  aço 

inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes  

químicos,  sem  sofrer  
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

17 

BROCAS 2135, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações    
uniformes,    encaixe    em    

aço inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes    

químicos,    sem    sofrer    
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas 
conforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 

registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

18 

BROCAS 3118, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações  
uniformes,  encaixe  em  aço 
inoxidável adaptável às 

diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 

Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes  
químicos,  sem  sofrer  

oxidação. Embalada 
individualmente e 
acondicionada em caixas 

conforme constar do registro 
do produto, trazendo 
externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 



19 

BROCAS 3168, broca 
diamantada para preparo 

cavitário em aço inoxidável, 
ponta com granulações  
uniformes,  encaixe  em  aço 

inoxidável adaptável às 
diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 

oxidação e sem rebarbas. 
Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes  

químicos,  sem  sofrer  
oxidação. Embalada 
individualmente e 

acondicionada em caixas c 
onforme constar do registro 
do produto, trazendo 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

20 

BROCAS 3195, broca 

diamantada para preparo 
cavitário    em    aço    
inoxidável,    ponta    com 

granulações    uniformes,    
encaixe    em    aço inoxidável 
adaptável às diferentes 

canetas de alta rotação, sem 
sinais de oxidação e sem 
rebarbas. Esterilizável 

através de calor úmido eco ou 
por agentes  químicos,  sem  
sofrer  oxidação. Embalada 

individualmente e 
acondicionada em 
caixas conforme constar do 

registro do produto, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

número de lote e número de 
registro no Ministério da 
Saúde. KG SORENSEN 

60 10,00 

21 

BROCAS 4138, broca 
diamantada para preparo 
cavitário em aço inoxidável, 

ponta com granulações  
uniformes,  encaixe  em  aço 
inoxidável adaptável às 

diferentes canetas de alta 
rotação, sem sinais de 
oxidação e sem rebarbas. 

Esterilizável através de calor 
úmido eco ou por agentes  
químicos,  sem  sofrer  

oxidação.  Embalada 
individualmente e 
acondicionada em caixas 

conforme constar do registro 
do produto, trazendo 
externamente os dados de 

identificação, procedência, 
número de lote e número de 
registro no Ministério da 

Saúde. KG SORENSEN 

60 9,98 

 LOTE 46   

01 

PASTA DE POLIMENTO, 

pasta de polimento 
tixotrópica para restaurações 
em resina compostas, 

contendo óxido de alumínio e 
sílica como abrasivos 
polidores. FGM 

25 44,92 

02 
PONTAS PARA ULTRASSOM.  
Pacote com 3 unidades. 

SHUSTER 

10 199,92 

 LOTE 47   



01 

TIRA LIXA ACABAMENTO 

2mm, com duas partes: uma 
fina e outra grossa com 150 
unidades. Embalagem com 

150 unidades. NOSLIG 

100 14,99 

02 

TIRA LIXA ACABAMENTO  

4mm, com duas partes: uma 
fina e outra grossa com 150 
unidades. Embalagem com 
150 unidades. NOSLIG 

100 18,00 

03 
TIRA   DE   AÇO   4MM,   com   
12   unidades. Embalagem 
com 12 unidades. NOSLIG 

100 15,00 

04 
TIRA POLIÉSTER, com 50 
unidades. Embalagem com 
50 unidades. QUINIDROL 

100 2,50 

 LOTE 48   

01 

RESINA COMPOSTA A1, 

restaurador universal com 
carga inorgânica de 
zircôniasílica, possuir efeito 

camaleão, excelente 
manipulação (não grudar   na   
espátula), alta resistência, 

menor contração, contendo 
4g. KULZER 

100 95,00 

02 

RESINA COMPOSTA A2, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica, possuir efeito 
camaleão, excelente 

manipulação (não grudar na 
espátula), alta resistência, 
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 95,00 

03 

RESINA COMPOSTA A3, 

restaurador universal com 
carga inorgânica de 
zircôniasílica,  possuir efeito  

camaleão,  excelente  
manipulação  (não grudar   na   
espátula),   alta   resistência,  

menor contração, contendo 
4g. KULZER 

100 95,00 

04 

RESINA COMPOSTA A3,5, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica,  possuir efeito 
camaleão, excelente 

manipulação (não grudar   na   
espátula),   alta   resistência,  
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 95,00 

05 

RESINA COMPOSTA A4, 
restaurador universal com 
carga inorgânica de 

zircôniasílica,  possuir efeito  
camaleão,  excelente  
manipulação  (não grudar   na   

espátula),   alta   resistência,  
menor contração, contendo 
4g. KULZER 

100 95,00 

06 

RESINA COMPOSTA B1, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica,  possuir efeito 
camaleão, excelente 

manipulação (não grudar na 
espátula), alta resistência, 
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 95,00 

07 

RESINA COMPOSTA B2, 
restaurador universal com 
carga inorgânica de 

zircôniasílica,  possuir efeito 
camaleão, excelente 
manipulação (não grudar   na   

espátula),   alta   resistência,  
menor contração, contendo 
4g. KULZER 

100 95,00 



08 

RESINA COMPOSTA B3, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica,  possuir efeito 
camaleão, excelente 

manipulação (não grudar   na   
espátula),   alta   resistência,  
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 95,00 

09 

RESINA COMPOSTA C2, 
restaurador universal com 
carga inorgânica de 

zircôniasílica,  possuir efeito  
camaleão,  excelente  
manipulação  (não grudar   na   

espátula),   alta   resistência,  
menor contração, contendo 
4g. KULZER 

100 95,00 

10 

RESINA COMPOSTA D3, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica,  possuir efeito  
camaleão,  excelente  

manipulação  (não grudar   na   
espátula),   alta   resistência,  
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 95,00 

11 

RESINA COMPOSTA OA2, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica, possuir efeito 
camaleão, excelente 

manipulação (não grudar   na   
espátula), alta   resistência, 
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 95,00 

12 

RESINA COMPOSTA OA3, 
restaurador universal com 

carga inorgânica de 
zircôniasílica, possuir efeito 
camaleão, excelente 

manipulação (não grudar na 
espátula), alta resistência, 
menor contração, contendo 

4g. KULZER 

100 94,99 

 LOTE 49   

01 

SELANTE, resinoso 
fotopolimerizável de fóssulas 

e fissuras, com carga 
ionomérica, com flúor, bom 
escoamento, contendo 01 

seringa com 2g, com 05 
ponteiras de aplicação. FGM 

100 47,99 

 LOTE 50   

01 

ALAVANCA APICAL DIREITA, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 33,47 

02 

ALAVANCA APICAL 
ESQUERDA, produzido com 

aços inoxidáveis austeníticos 
e martensíticos, com 
gravação de lote e referência 

no produto. GOLGRAN 

15 33,47 

03 

ALAVANCA APICAL RETA, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 33,47 

04 

ALAVANCA SELDIN DIREITA, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 33,47 



05 

ALAVANCA SELDIN 
ESQUERDA, produzido com 
aços inoxidáveis austeníticos 

e martensíticos, com 
gravação de lote e referência 
no produto. GOLGRAN 

15 33,47 

06 

ALAVANCA SELDIN RETA, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 33,46 

 LOTE 51   

01 

BOTICÃO INFANTIL N. 3, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 99,98 

02 

BOTICÃO INFANTIL N. 4, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 99,98 

03 

BOTICÃO INFANTIL N. 5, 
produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 

martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 99,98 

04 

BOTICÃO INFANTIL N. 6, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 99,98 

 LOTE 53   

01 

FÓRCEP 101 ADULTO, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

02 

FÓRCEPS  01, ADULTO, 
produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 

martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

03 

FÓRCEPS 01 INFANTIL, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

04 

FÓRCEPS 150 ADULTLO, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos,  com 
gravação de lote e referência 

no produto. GOLGRAN 

15 84,83 

05 

FÓRCEPS 150 INFANTIL, 
produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 

martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

06 

FÓRCEPS 151  ADULTO,  
produzido com  aços 
inoxidáveis  austeníticos  e  

martensíticos,  com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

07 

FÓRCEPS 151 INFANTIL, 
produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 

martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 



08 

FÓRCEPS 18L  ADULTO,  

produzido com  aços 
inoxidáveis  austeníticos  e  
martensíticos,  com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

09 

FÓRCEPS 18L INFANTIL, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

10 

FÓRCEPS 18R ADULTO, 
produzido com aços 

inoxidáveis  austeníticos  e  
martensíticos,  com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

11 

FÓRCEPS 210  ADULTO,  
produzido com  aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

12 

FÓRCEPS  23  ADULTO,  
produzido  com  aços 

inoxidáveis  austeníticos  e  
martensíticos,  com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

13 

FÓRCEPS  23 INFANTIL, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

14 

FÓRCEPS  46 INFANTIL, 
produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 

martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15 84,83 

15 

FÓRCEPS 68 ADULTO, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

16 

FÓRCEPS  69 ADULTO, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

17 

FÓRCEPS 69 INFANTIL, 
produzido com aços 

inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 
de lote e referência no 

produto. GOLGRAN 

15 84,83 

18 

FÓRCEPS  99 ADULTO, 

produzido com aços 
inoxidáveis austeníticos e 
martensíticos, com gravação 

de lote e referência no 
produto. GOLGRAN 

15  

Pracuúba/AP, 18 de dezembro de 2019. 
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