RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2017
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial N.º 43/2017, cujo objeto é
Aquisição de material odontológico destinado ao abastecimento da Secretaria de Saúde e Postos
Municipais de Saúde, sofreu as seguintes RETIFICAÇÕES:
a) Item 01 – DO OBJETO – O objeto da presente licitação passa a ter a seguinte descrição:
Aquisição de material odontológico destinado ao abastecimento da Secretaria de Saúde e Postos
Municipais de Saúde de acordo com a descrição e quantidades abaixo descritas:
Item
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Unid Qtde Estim.
Descrição
PCTE
50
Ácido fosfórico gel 37% - embalagem com 3 seringas com 2,5ml
cada e ponteiras para aplicação
CX
50
Agulha gengival curta 30G para aplicação de anestésicos injetáveis
– agulhas trifacetadas, siliconizadas, com paredes finas,
apirogênicas, esterilizadas por óxido de etileno; caixa com 100
unidades
UN
30
Anestésico tópico gel para mucosa bucal com benzocaína 20% pote com 12 g sabor pina colada ou tuti-fruti. Rápido início de ação.
Sabor agradável. Não deixa gosto amargo na boca. Não provoca
absorção sistêmica
CX
20
Aplicador
descartável
microbrush
extrafino
(Aplicadores
descartáveis para adesivo tamanho extrafino – permite a dobra em
dois pontos para alcançar angulações superiores a 180°.
Embalagem contendo 100 unidades)
CX
40
Aplicador descartável microbrush fino (Aplicadores descartáveis
para adesivo tamanho fino – permite a dobra em dois pontos para
alcançar angulações superiores a 180°. Embalagem contendo 100
unidades)
CX
20
Aplicador descartável microbrush regular (Aplicadores descartáveis
para adesivo tamanho regular – permite a dobra em dois pontos
para alcançar angulações superiores a 180°. Embalagem contendo
100 unidades).
CX
300
Anestésico injetável com vasoconstritor para anestesia local por
bloqueio de nervo ou infiltração para intervenções odontológicas –
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LIDOCAÍNA 2% com epinefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes de
vidro de 1,8ml cada. Solicita-se amostra qualitativa do produto.
Anestésico injetável com vasoconstritor para anestesia local por
bloqueio de nervo ou infiltração para intervenções odontológicas –
MEPIVACAÍNA 3% com epinefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes
de vidro de 1,8ml cada
Babador impermeável descartável odontológico 33cmx47cm
pacotes com 100 unidades de cores variadas
Bicarbonato de sódio em pó para uso em profilaxia odontológica
Cariostático solução aquosa com ácido fluorídrico, nitrato de prata
e hidróxido de amônia que reagem formando o fluoreto de cálcio e
fosfato de prata na presença de dentina. Concentração 30%
Frascos com 10 ml
Cimento de ionômero de vidro restaurador po e liquido, cimento a
base de Ionômero de vidro para restauração dental apresentado na
forma de pó, que deve ser misturado no ácido poliacrílico no
momento de sua utilização, cimento de presa rápida, possui
adesão à estrutura dentária, biocompatibilidade e capacidade de
liberação de flúor com a finalidade anticariogênica. Embalagem
contendo 1 frasco de cimento em pó com 10 g e 1 frasco de 8 ml
com líquido, 1 dosador e um bloco de espatulação. Composição
básica: vidro de aluminofluorsilicato, ácido policarbocilico, fluoreto
de cálcio e água. Solicita-se amostra qualitativa do produto.
Cimento Obturador Temporário simples (Cimento temporário
simples – material para preenchimento temporário de cavidades
dentárias de endurecimento químico com coloração semelhante ao
do dente; radiopaco; à base de óxido de zinco/sulfato de zinco;
grande aderência; bom isolamento marginal; rápido endurecimento
em boca ao contato com saliva – pote com 20 g. Solicita-se
amostra qualitativa do produto.
Escova Interdental extra-fina pacotes com 10 unidades cada
Escova p/ Polimento Dental de Robson, branca, reta e macia. Uso
em contra ângulo.
Gaze 7,5cmx7,5cm 8 dobras 13 fios/cm2 100% algodão pacote
com 500 unidades cada
Gel de flúor para aplicação tópica, tixotrópico, contendo 1,23% de
fluorfosfato acidulado.
Guardanapo de papel grande 32,5cm x 29,5cm, macio, pacote com
50 unidades cada .
Cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Indicado para
restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento
de cavidades sob restaurações de amálgama, material restaurador
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de dentes decíduos e para odontogeriatria. Alta resistência a
compressão. Registro na Anvisa. Embalagem contendo 1 frasco de
pó com 38 g e 1 frasco de líquido com 15 ml. Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Luva de procedimentos de látex XP - descartável para
procedimentos que exijam sensibilidade ao toque. Hipoalergênica.
Ambidestra lisa, lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho
reforçado. Registro na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Padrão
nacional, conforme NBR 13392 da ABNT e Portaria 233 do
INMETRO.
Luva de procedimentos de látex P -descartável para procedimentos
que exijam sensibilidade ao toque. Hipoalergênica. Ambidestra,
lisa, lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho reforçado.
Registro na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Padrão Nacional,
conforme NBR 13392 da ABNT e Portaria 233 do INMETRO
Luva de procedimentos de látex M- descartável para
procedimentos que exijam sensibilidade ao toque. Hipoalergênica.
Ambidestra, lisa, lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho
reforçado. Registro na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Padrão
Nacional, conforme NBR 13392 da ABNT e Portaria 233 do
INMETRO
Máscara descartável com elástico tripla. Utilizada na prevenção de
contaminação por bactérias. Confeccionada em três camadas de
p.p (tecido não tecido). Alta eficiência em filtragem bacteriana.
Hipoalergênica e não estéril. Registro na Anvisa. Caixa com 50
unidades
Matriz de aço 5mm. Bandas matrizes de aço inox utilizadas para
reconstrução dental. Fita de 5mm de largura por 0,5m de
comprimento, acondicionada em estojo plástico.
Matriz de aço 7mm. Bandas matrizes de aço inox utilizadas para
reconstrução dental. Fita de 7mm de largura por 0,5m de
comprimento, acondicionada em estojo plástico.
Otosporim
Pasta profilática – indicada para utilização em procedimentos de
limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas,
polimento e como parte do tratamento profissional de profilaxia de
cáries e doenças periodontais. Possui sabor refrescante e
abrasivos adequadamente dosados. Bisnaga contendo 90g; sabor
menta ou tutifruti.
Papel articular – em carbono dupla-face bicolor (azul-vermelho)
para articulação. Espessura 100 micra, bloco com 12 folhas
Resina fotopolimerizável reposição cor A1 (Restaurador universal
para dentes anteriores e posteriores na cor A1 com 4 g, com carga
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inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor A1). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina fotopolimerizável reposição cor A2 (Restaurador universal
para dentes anteriores e posteriores na cor A2 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor A2.) Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina fotopolimerizável reposição cor A3 (Restaurador universal
para dentes anteriores e posteriores na cor A3 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor A3.) Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina fotopolimerizável reposição cor A 3,5 (Restaurador
universal para dentes anteriores e posteriores na cor A3,5 com 4 g,
com carga inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão.
Indicado para: Restaurações diretas e indiretas em dentes
anteriores e posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de
diastemas. Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bisema e canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircôniasílica com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor A3,5). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina fotopolimerizável reposição cor B1 ( Restaurador universal
para dentes anteriores e posteriores na cor B1 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
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canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor B1). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina fotopolimerizável reposição cor B2 ( Restaurador universal
para dentes anteriores e posteriores na cor B2 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor B2).Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina fotopolimerizável reposição cor B3 (Restaurador universal
para dentes anteriores e posteriores na cor B3 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor B3). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina Micro- Híbrida universal OA2 ( Restaurador universal para
dentes anteriores e posteriores na cor OA2 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor OA2). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Resina Micro - Híbrida universal OA3 ( Restaurador universal para
dentes anteriores e posteriores na cor OA3 com 4 g, com carga
inorgânica de zircônia-sílica. Possui efeito camaleão. Indicado
para: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores (classe I, II, III, IV e V). Fechamento de diastemas.
Composição da matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e
canforoquinona. Composição da parte inorgânica: zircônia-sílica
com 82% em peso (60% em volume). O tamanho médio das
partículas é de 0,6 a 1,4 μm. Cor OA3). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
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Toucas descartáveis fabricada em não tecido, spunbonded 100%
polipropileno com elástico. Pacotes com 100 unidades
Tricresol Formalina
Resina fotopolimerizável flow cor A3 (Resina composta microhíbrida, radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável.
Seringa contendo 2g. Cor A3) Solicita-se amostra qualitativa do
produto.
Cimento de ionômero vidro restaurador fotopolimerizável A3,
(Cimento de Ionômero de vidro restaurador e forrador
fotopolimerizável. Frasco pó: silicato de estrôncio – alumínio,
carga, ativadores e óxido de ferro. Frasco líquido: 2 hidroxitil
metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico tartárico peróxido
de benzoíla e canforoquinona. Primer: poliacídos metacrilados
modificados, estabilizante, catalizador e álcool etílico. Natural
glaze: Bisfenol glicidil metacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, 2,6terc – butifenol, etil uretano, b200p, benzil dimetil ketal,
canforaquinona e quantacure EHA). Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
Hidróxido de Cálcio P.A 10g
Anestésico local injetável Mepivacaína s/ Adrenalina, Anestésico de
uso odontológico mepivacaína sem vasoconstritor. Solução estéril
injetável de cloridato de mepivacaína 3% sem vasoconstritor
acondicionada em tubetes de vidro de 1,8ml., cx com 50 unidades
cada). Solicita-se amostra qualitativa do produto.
Ponteiras para seringa Centrix Ponta ACCUDOSE AGULHA
confeccionada em aço inox altamente flexível para áreas de difícil
acesso e restaurações em túnel. Para ionômero de vidro,
cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais
mais fluidos. (Ponta laranja) Caixa com 20 pontas e êmbolos.
Cápsulas de amálgama de prata 2 porções isento de fase Gama II.
Alto teor de cobre. Grande resistência a compressão. Baixo creep
inibindo a expansão tardia. Estabilidade dimensional, pote com 500
unidades.
Anestésico articaína 4%- anestésico injetável local a base de
cloridrato de articaína vaso- constritor: epinefrina 1:100.000, isento
de metilparabeno, maior hidrossolubilidade, maior difusão nos
tecidos ósseos, evitando em muitos casos a desconfortável
complementação palatina e atinge os filamentos nervosos em
qualquer condição, produz anestesia pulpar de 60 a 75 minutos e
em tecidos moles 3 a 6 horas. Caixa com 50 unidades cada.
Adesivo fotopolimerizável para união de resinas compostas a
estrutura dental – frasco de 6 gr, monocomponente (primer e
adesivo em um só frasco), solvente a base de água e álcool,

adesivo com nanotecnologia (contém cargas que proporcionam
excelente adesão a dentina e ao esmalte), adesivo com 10% em
peso de carga. Solicita-se amostra qualitativa do produto.
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Rolete de algodão odontológico-produzido com fibras naturais,
100% puro algodão hidrófilo, levemente gomados, grande poder de
absorção e maciez. Pacote com 100 unidades.
Fio de sutura mononylon 4.0 agulhado Fio de sutura agulhado
seda 4-0. Conjunto de agulha de aço inoxidável e fio de seda,
embalados em envelopes cirúrgico. Caixa com 24 envelopes.
Registro na ANVISA. Solicita-se amostra qualitativa do produto.
Fio de sutura agulhado Nylon 4-0. Conjunto de agulha de aço
inoxidável e fio de nylon, embalados em envelope cirúrgico. Caixa
com 24 envelopes. Registro na ANVISA. Solicita-se amostra
qualitativa do produto.
KIT DE HIGIENE BUCAL - Kit de higiene bucal , contendo:
01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 28 tufos de
cerdas, 04 fileiras, cabo reto, medindo 15cm, embalada
individualmente em saquinho plástico lacrado,01 Creme dental
com 1.500ppm de flúor tubo de 50g,01 Fio dental, cera e
poliamida, embalagem pocket, tampa flip, rolo de 25m, 01
Sacolinha plástica em PVC maleável de 0,20mm, medindo
12x20cm, com fechamento através de botão de pressão, sendo a
frente transparente e o verso branco leitoso. Com personalização
conforme solicitação da Secretária de Saúde de Gramado - Setor
de Odontologia.
Escova de aço para limpeza de brocas
Sugador descartável – ponta macia e arredondada; comprimento
de 13,5 cm; pontas coloridas; cânula de PVC atóxico; depois de
dobrada não volta e não estrangula. Pacote com 40 unidades
Placa de vidro média - laje de vidro 10mm espessura.
Alavanca reta cirúrgica Heidbrink n1
Pinça Adson c/ Dente
Afastador de Minessota
Sugador cirúrgico descartável - Esterilizado; -Possui dois diâmetros
de ponteiras e exclusiva curvatura do tubo que proporciona
compatibilidade com os diversos procedimentos cirúrgicos
executados diariamente nas clínicas odontológicas; -Oferece maior
segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de
contaminação; -Descartável; -Atóxico; -Tubo confeccionado em
PVC rígido; -Ponteiras confeccionadas em polietileno de alta
densidade. Caixa com 20 unidades
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Porta resíduo para mesa odontológica em aço inoxidável
Porta algodão em aço inoxidável para mesa odontológica
Pedra de Arkansas com granulação fina, indicada para afiação de
instrumentos periodontais sem fio. Dimensões 10cmx2,5cmx6cm
Palito abaixador de língua de madeira – pacote com 100 unidades
Hipoclorito de sódio 1% - Solução de Milton – frasco 1 Litro
Fio de sutura agulhado Vicryl absorvível 4.0- Fio de sutura sintético
e absorvível de VICRYL (poliglactina 910) com cobertura
(poliglactina 370 + estearato de calcio) para aproximação e/ou
união de tecidos em geral, com agulha CT 1/2 – 1,6cm.
Espátula para inserção de resina composta de titânio – melhora o
uso por não permitir que a resina grude na mesma.Solicita-se
amostra qualitativa do produto.
Cabo de espelho odontológico fabricado em aço inoxidável Pode
ser autoclavado.
Papel Grau Cirúrgico 100mmx50m
Papel Grau Cirúrgico 75mmx50m
Papel Grau Cirúrgico 50mmx50m
Papel Grau Cirúrgico 12,5 cm x 50 m

b) O ITEM 8.5 SUB ITEM 8.5.2 onde leu-se: “Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)
pela ANVISA.” leia-se: “Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) pela ANVISA, para
correlatos e para os itens 03, 07, 08, 43 e 46 para medicamentos.”
c) O ITEM 8.5 SUB ITEM 8.5.3 onde leu-se: “Licença Sanitária Estadual ou Municipal.” leia-se:
“Licença Sanitária Estadual ou Municipal para correlatos e para os itens 03, 07, 08, 43 e 46 para
medicamentos.”
d) A data da abertura passará a ser 09 horas do dia 11 de Agosto de 2017.
c) As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.
Gramado, 24 de Julho de 2017.
JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

