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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) ODONTOLÓGICOS, para atender a 
demanda da secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Açu/PA. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 
 

LOTE I 
Item Especificação dos Produtos Unidade Quant. 

1 Anestésico Lidostesim 3% 1:50.000, caixa com 50 tubetes 1,8 ml 
cada. Caixa  350 

2 Anestésico Citanest 3%, caixa com 50 tubetes 1,8 ml cada Caixa  350 

3 Anestésico Mepivacaína 3% sem vaso, Caixa com 50 tubetes  1,8ml 
cada. Caixa  350 

4 
Anestésico Articaine 4% 1:100.00 - Articaina com Epinefrina 
(Tubete de Vidro), caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Caixa. 350 

5 Anestésico Tópico em gel Benzotop 20%, embalagem com 12g. Frasco 200 

6 
Antisséptico Tópico Degermante 2% Solução de Digliconato de 
Clorexidina 2% com tensoativos.Forte ação anti-bacteriana, Produto 
de baixa toxidade, Embalagem com 1 litro. 

L 200 

7 
Agulha gengival curta 30G estéril 25mm. Siliconizadas e 
esterilizadas, Bisel tri facetado, Aço Inoxidável, Caixa com 100 
unidades. 

Caixa  200 

8 
Agulha gengival longa 30G, ponta tri facetada, metal de alta 
flexibilidade, paredes ultrafinas e siliconizadas, longa: 35mm, caixa 
com 100 unidades. 

Caixa  150 

9 
Algodão hidrófilo - não estéril, 100% puro algodão, macio e extra-
absorvente, cor: branco; dermatologicamente testado, embalagem 
com 500g. 

Pct 100 

10 Curativo alveolar, fórmula isenta de Eugenol, com própolis, 
embalagem com 10 g. Und 100 

11 Rolo dental, tamanho nº 1, confeccionadas com fibras 100% 
algodão, macias, fino e rígido, embalagem com 100 unidades. Pct 1.000 

12 Rolo Dental. Tamanho nº 2. confeccionadas com fibras 100% 
algodão, espesso e macio, embalagem com 100 unidades. Pct 1.000 

13 

Babador impermeável, resistente, impermeável e seguro, composto 
de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de 
polietileno atóxico, com duas camadas (1 de plástico e 1 de papel),  
não estéril, sem adesivo, dimensões: 32cm x 47cm. Embalagem 
com 100 unidades. 

Pct 250 

14 Flúor em Gel, neutro, fluoreto de sódio 2%, sem corantes. 
Embalagem com 200ml. Frasco 50 
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15 Formocresol, Material para mumificação da polpa dental, com ação 
antibacteriana. Frasco com 10ml. Frasco  150 

16 

Compressa de Gaze, 11 fios, não estéril, fios 100% algodão, 
alvejadas e isentam de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 
corantes corretivos e alvejantes ópticos, tamanho 7,5x7,5cm, com 
acabamento lateral em toda a sua extensão. Embalagem com 500 
unidades.  

Pct 2.000 

17 

Máscara cirúrgica Descartável branca, filtragem bacteriana superior 
a 96%, hipoalérgicas, com clip nasal, confeccionada em três 
camadas de P.P 
(tecido-não-tecido), com elástico. Embalagem com 50 unidades. 

Caixa 350 

18 
Aplicador, dobra-se até 90º,  cores vivas,  pontas em fibras não 
absorvente e resistentes à abrasão, fino (1,5 mm). Embalagem com 
100 unidades. 

Frasco 200 

19 
Aplicador, dobra-se até 90º,  cores vivas,  pontas em fibras não 
absorvente e resistentes à abrasão, regular (2,0mm). Embalagem 
com 100 unidades. 

Frasco 200 

20 Restaurador provisório, com flúor. maleável, vedação hermética. 
embalagem com 25g. unidades. Pote 200 

21 

Restaurador provissório endodôntico, fenol obtido através do óleo 
de cravo, cor do líquido: amarelo claro, escurece e torna-se espesso 
com a exposição ao ar. aroma de 
cravo. Embalagem com 20ml. 

Frasco 80 

22 
Óxido de Zinco (cimento de Zinco), pó finíssimo branco amarelado 
leve, inodoro, insipido e isento de partículas ásperas. Embalagem 
com 50g. 

Frasco 100 

23 Pasta profilática, sabor tutti-frutti, embalagem com 50g.  Tubo 200 

24 
Adesivo adper single bond primer, solvente à base de água e álcool, 
partícula de carga de 5nm, tampa flip top,  Frasco com 6g Frasco  200 

25 
Sugador descartável em PVC atóxico, fio de cobre interno, tubo 
colorido e ponteira transparente. Embalagem com 40 unidades. 
Tubo e ponteiras na cor :Azul, Amarelo, Verde, Vermelho. 

Pct 1.500 

26 
Tira de lixa de aço inox 4mm, com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio, sem centro neutro. 
Embalagem com 12 unidades de 4mm. 

Pct 150  

27 
Tira de lixa de aço inox 6mm, com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio, sem centro neutro. 
Embalagem com 12 unidades de 6mm. 

Pct 150 

28 
Tira de Lixa de Aço 2mm, com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio, sem centro neutro. 
Embalagem com 12 unidades de 2mm. 

Pct 150 

29 
Touca descartável branca, sanfonada e com elástico, gramatura 12, 
produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT). 
Embalagem com 50 unidades. 12G 

Caixa 200 
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30 

Condicionador Ácido Fosfórico 37% gel base aquosa de baixa 
viscosidade e com propriedade tixotrópica, com  corante azul, 
contendo Ácido Fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas de 
2,5ml. 

Pct 400 

31 
Tira de poliéster pré-cortada, 100% poliéster. Embalagem com 50 
unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. Pct 150 

32 

Fio de sutura de seda preto, agulha em aço-inox, siliconizada, 1/2 
círculo cortante 1,7cm, fio sintetizado com material natural, 
filamento de seda natural e trançada, esterilizado em Raio Gama, 
Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados 
individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo a embalagem 
primária de envelope metalizado internamente. Caixa com 24 
unidades. 

Caixa 200 

33 

Fio de sutura preto nylon, com agulhas cirúrgicas de aço inox, que 
atende as especificações da NBR 13904 da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e armacopéia Brasileira para Suturas 
Cirúrgicas não 
absorvíveis. Fio de 45cm. Com agulha ½ CT (Círculo triangular) 
1,5cm. Caixa com 24 unidades. 

Caixa 200 

34 

Disco de Lixa Diamond, flexível, com sistema de encaixe rápido, 
sem partes metálicas na superfície do disco, em 4 granulações 
(Grossa, Média, Fina e Extra Fina) e nos tamanhos de 8 e 12 mm de 
diâmetro. Embalagem com 56 unidades sortidas + mandril. 

Caixa 50 

35 
Disco de Feltro Diamond, flexível com sistema de encaixe rápido, 
sem partes metálicas na superfície do disco. Multiuso, Embalagem 
com 24 unidades + Mandril. 

Caixa 50 

36 

Pasta de Polimento universal produzida com diamante micronizado 
de granulação extrafina (2 a 4 microns),com hidrossolúveis, com 
viscosidade média e não susceptível a ação do calor, solúvel em 
água, fórmula com ingredientes atóxicos. Embalagem com 2,5g + 3 
pontas aplicadoras. 

Caixa 50 

37 
Mandril para Disco, usado em peça de mão com diâmetro de 
2,35mm, aço inoxidável especial, cabeça L939 com diâmetro de 5 
mm. 

Und 50 

38 

Ponta Enhance, uso único - não autolavável, sistema de acabamento 
de compósitos de alto desempenho, pontas de 
silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio. Embalagem 
com 7 pontas. 

Caixa 100 

39 Alcool Etílico 70%. Embalagem de 1 litro L 200 

40 Paramonoclorofenol. Embalagem com 1 frasco de 20ml. Frasco 100 

 
LOTE II 

Item Especificação dos Produtos Unidade Quant. 
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1 Broca cirúrgica, 23mm, material tungstênio, formato tronco-cônico, 
para alta rotação, embalagem com 1 unidade. Und. 200 

2 Broca cirúrgica, 28mm, material tungstênio, formato tronco-cônico, 
para alta rotação, embalagem com 1 unidade. Und. 200 

3 Broca Carbide Cirúrgica Cônica Dentada Plana 701-  25mm, 
embalagem com 1 unidade. Und. 250 

4 Broca Carbide Cirúrgica Cônica Dentada Plana 702-  25mm, 
embalagem com 1 unidade. Und. 250 

5 Broca Carbide Cirúrgica Cônica Dentada Plana 703-  25mm, 
embalagem com 1 unidade. Und. 250 

6 Broca Diamantada 1011 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

7 Broca Diamantada 1012 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

8 Broca Diamantada 1013 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

9 Broca Diamantada 1014 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

10 Broca Diamantada 1015 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

11 

Broca Diamantada 1016HL ( Ponta Diamantada ), alta rotação – 
Haste em aço inoxidável, longa 19 mm. - Formato: esférica. - 
Diâmetro da ponta ativa: 1,4 mm, 2,3 mm e 2,9 mm, embalagem 
com 1 unidade. 

Und. 250 

12 

Broca Diamantada 1012HL ( Ponta Diamantada ), alta rotação – 
Haste em aço inoxidável, longa 19 mm. - Formato: esférica. - 
Diâmetro da ponta ativa: 1,4 mm, 2,3 mm e 2,9 mm, embalagem 
com 1 unidade. 

Und. 250 

13 
Broca Diamantada 1045 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

14 Broca Diamantada 1046 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

15 Broca Diamantada 1012 ( Ponta Diamantada ), alta rotação – Haste 
em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Und. 250 

16 Broca Diamantada de acabamento 2135 F Und. 250 
17 Broca Diamantada de acabamento 1190 F Und. 250 
18 Broca Diamantada de acabamento 3195 F Und. 250 
19 Broca Diamantada de acabamento 1112 F Und. 250 
20 Broca Diamantada de acabamento 2112 F Und. 250 
21 Broca Diamantada de acabamento 3118 F Und. 250 
22 Broca Diamantada de acabamento 1111 F Und. 250 
23 Broca Diamantada de acabamento 3168 F Und. 250 
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24 Papel Carbono para articulação - super fino e não borra, embalagem 
com 5 Blocos com 50 tiras cada. Caixa 200 

25 Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio, Embalagem com 13g de 
Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. Caixa 150 

26 Cimento de Ionômero de Vidro Forrador A2, Embalagem com 10g 
de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. Caixa 200 

27 Cimento de ionômero de vidro restaurador A2, embalagem com 10g 
de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. Caixa 200 

28 
Escova Robinson, fabricada em cerdas de Nylon ultra flexível com 
capacidade de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva. Cerdas: 
Macias/Soft. Pincel Preta 

Unidade 300 

29 

Esponja Hemostática, obtida de gelatina liofilizada, 100% gelatina 
porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, 
completamente reabsorvível pelo organismo. Esterilizado por 
irradiação. Embalagem com 10 unidades. 

Caixa 250 

30 

Solução Hemostática, controla o sangramento, não interferindo na 
presa do material de moldagem, não apresenta reações adversas, 
pode ser utilizado em cardíacos, não provoca retração gengival. 
Embalagem com 10ml. 

Frasco 200 

31 
Capeador Pulpar, Hidróxido cálcio PA, estimula a formação de 
dentina esclerosada e reparadora,  com pH 12,4. Embalagem com 
10g. 

Frasco 200 

32 
Luva de Procedimento P, compostas de látex 100% natural, não 
estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível. Embalagem 
com 100 unidades. 

Caixa 10.000 

33 
Luva de Procedimento M, compostas de látex 100% natural, não 
estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível. Embalagem 
com 100 unidades. 

Caixa 10.000 

34 
Luva de Procedimento G, compostas de látex 100% natural, não 
estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível. Embalagem 
com 100 unidades. 

Caixa 10.000 

35 
Fita banda matriz metálica, em bobina, fabricada em aço inoxidável 
maleável, espessura de 0,05mm. Embalagem com 1 rolo.0,05 X 
7mm X 50cm. 

Rolo 50 

36 
Fita banda matriz metálica, em bobina, fabricada em aço inoxidável 
maleável, espessura de 0,05mm. Embalagem com 1 rolo. 0,05 X 
5mm X 50cm. 

Rolo 50 

37 
Fita banda matriz metálica, em bobina, fabricada em aço inoxidável 
maleável, espessura de 0,05mm. Embalagem com 1 rolo. 
Embalagem com 1 rolo. 0,05 X 6mm X 50cm. 

Rolo 50 

38 

Antisséptico tópico a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em 
solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, estável e ativo que 
libere iodo progressivamente contra todas as formas de bactérias não 
esporuladas, fungos e vírus. Embalagem com 1 litro. 

L 200 
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39 

Resina A1 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct  80 

40 

Resina A2 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

41 

Resina A3 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

42 

Resina A3 ½  4g cada, material resistente à compressão e á fratura, 
com baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro 
híbrida - partículas com 0,6 micrometros, com tempo de 
polimerização: 20 segundos. 

Pct 150 

43 

Resina A4 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

44 

Resina B1 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

45 

Resina B2 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

46 

Resina B3 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

47 

Resina B4 4g cada, material resistente à compressão e á fratura, com 
baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro híbrida - 
partículas com 0,6 micrometros, com tempo de polimerização: 20 
segundos. 

Pct 150 

48 

Resina OA3 4g opaca, material resistente à compressão e á fratura, 
com baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro 
híbrida - partículas com 0,6 micrometros, com tempo de 
polimerização: 20 segundos. 

Pct 150 

49 

Resina OB2 4g opaca, material resistente à compressão e á fratura, 
com baixa contração de polimerização, radiopaca, resina micro 
híbrida - partículas com 0,6 micrometros, com tempo de 
polimerização: 20 segundos. 

Pct 150 
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50 

Kit Selante  fotopolimerizado, com duas fontes de flúor (Fluoreto de 
Sódio e Fluoreto de Cálcio), com alto índice de adesão, Fluoreto de 
Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor. 
Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. Kit com 1 frasco de 
5ml + 1 frasco de Condicionador ácido Attaque Gel de 5ml. 

Kit  100 

51 
Evidenciador de placa bacteriana, a base de fucsina básica, solução 
para uso tópico e bochecho. Embalagem com 100 ml. Frasco. 80 

52 

Tira de lixa de poliéster, tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 
mm de comprimento, abrasivo de granulação grossa (cinza) e média 
(branca), cada tira com um centro neutro (sem abrasivo), caixa com 
50 tiras. 

Caixa 100 

 
LOTE III 

Item Especificação dos Produtos Unidade Quant. 

1 
Coletor de material perfuro cortante com capacidade de 7 litros, em 
papelão ondulado de cor parda, ficando com 
apresentação final na cor amarelo dourado. 

Unid 150 

2 
Cunha interdental de madeira colorida, com rebaixo na extremidade, 
geometria simétrica e ângulos agudos, tingidas com pigmentos 
atóxicos, Embalagem com 100 unidades. 

Unid 80 

3 
Envelope auto selante 70x230mm, com uma camada de filme 
plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco, 
embalagem com 200 unidades. 

Caixa 250 

4 
Envelope Auto Selante 190x330mm, com uma camada de filme 
plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco, 
embalagem com 200 unidades. 

Caixa 250 

5 
Envelope Auto Selante 150x250mm com uma camada de filme 
plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco, 
embalagem com 200 unidades. 

Caixa 250 

6 

Kit de escova dental Infantil, escova com cerdas macias, cabeça oval 
e pequena, cerdas angulares extra macias, cabo largo e macio, marca 
dosadora nas cerdas + creme dental Máxima Proteção Anticáries 
com 90mg + fio dental com 50 metros sabor menta. 

Kit 10.000 

7 

Kit de escova dental adulto, com escova de cerdas com pontas 17 
vezes mais finas que penetram e removem resíduos de comida, 
cerdas com pontas azuis que facilitam a identificação, cabeça 
ultracompacta, cerdas macias + creme dental máxima proteção 
anticaries com 90 mg + fio dental com 
50 metros sabor menta. 

Kit 8.000 

8 
Envelope Auto Selante 90x260mm, com camada de filme plástico 
laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Embalagem 
com 200 unidades 

Caixa 300 

9 Ficha Para Raio X Com 2 Furos - Tamanho 12x8cm. Embalagem 
com 100 unidades. Pct 50 
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10 Filme Radiográfico adulto periapical, cor azul, velocidade 
intermediária (Velocidade E). Embalagem com 150 unidades. Caixa 50 

11 Fio Dental, sabor de menta, com 500 metros. Und 100 

12 

Fita para autoclave medindo 19 mm x 30m, confeccionada com 
dorso de papel crepado à base de celulose, massa adesiva à base de 
borracha natural em uma de suas faces, óxido de zinco e resinas e na 
outra face, uma fina camada, impermeabilizante de resina acrílica. 

Und 150 

13 
Desinfetante Reutilização por até 32 dias, tempo de imersão de 9 
horas, com triplo enxágue. Embalagem com 1 litro. L 150 

14 
Lâmina de Bisturi de Aço Inox Estéril 15C. Embalagem com 100 
Unidades. 15C. Caixa 150 

15 
Sobre Luva em Polietileno, cor: Transparente. Embalagem com 100 
unidades. Pct 100 

16 
Luva verniz amarela de látex – P, forro liso acabamento verniz 
silver, Hipoalergênico, antiderrapante tipo colmeia. Embalagem 
com 1 par. 

Par 100 

17 
Luva verniz amarela de látex – M, forro liso acabamento verniz 
silver, Hipoalergênico, antiderrapante tipo colmeia. Embalagem 
com 1 par.. 

Par 100 

18 
Luva verniz amarela de látex - G, forro liso acabamento verniz 
silver, Hipoalergênico, antiderrapante tipo colmeia. Embalagem 
com 1 par. 

Par 100 

19 

Óculos de proteção incolor, com lente única de policarbonato e 
amplo campo de visão, hastes (tipo espátula) com o comprimento 
ajustável e proteção lateral reforçada, óculos com aproximadamente 
44 gramas (1,5 oz), lente de 2 mm (0,079) e 158 mm (6,2) de 
largura média, visor incolor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. 
VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%, com tratamento 
ante embaçante. 

Und 50 

20 Óleo lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação em spray, 
atóxico, sem cloro flúor carbono. Embalagem com 200ml.  Frasco 150 

21 Pedra pomes extra fina, embalagem com 100g. Frasco 80 

22 Revelador para Rx, composição: sulfito de sódio. Embalagem com 
500ml. Frasco 150 

23 Fixador para RX, conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, 
hidroquinona. Embalagem com 500ml. Frasco 150 

24 
Removedor de manchas, cor cinza para evidenciar o local de 
aplicação, com ponteiras, com CE. Embalagem com 1 seringa com 
2g + 10 ponteiras para a aplicação + 1 espátula. 

Caixa 80 

25 
Lençol de borracha. Caixa com 26 unidades. Tamanho 
13,5x13,5cm. Caixa  100 

26 Guta Percha Calibrada – 1ª. Serie No. 15 a 40 
Tamanho 28mm. Embalagem com 120 unidades. Caixa 100 
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27 Guta Percha Calibrada – 2ª. Serie No. 45 a 80 
Tamanho 28mm. Embalagem com 120 unidades. Caixa 100 

28 Ponta absorvente de papel – 1ª. Serie No. 15 a 40 
28mm. Embalagem com 120 unidades. Caixa 100 

29 Ponta de papel absorvente – 2ª. Serie No. 45 a 80 
20mm. Embalagem com 120 unidades. Caixa 100 

30 Guta Percha Calibrada – 1ª. Serie No. 15 a 40 
20mm. Embalagem com 120 unidades. Caixa 100 

31 
Cimento Endodôntico Obturador, com hidróxido de cálcio, 
alta radiopacidade, longo tempo de trabalho e biocompatibilidade. 
Embalagem com 1 frasco pó 8g + 1 tubo resina 9g. 

Caixa 100 

 
3- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
 
3.1- A entrega dos produtos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o 
demanda e a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos após o recebimento da Ordem de compra, no almoxarifado da 
Secretaria de Saúde, sito a Avenida Balbino Teixeira, Nº 4388, Bairro: Pau Cheiroso, CEP: 
68.725-000 Igarapé Açu/PA. 
 
3.2 - Os produtos deverão ser entregues com vida útil superior ou igual a 75% (setenta e cinco 
por cento) do prazo total de validade, contados da data da entrega do produto, exceto para 
aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas; 
 
3.3- Os produtos deverão apresentar a forma farmacêutica, concentração, lote e validade, 
apresentação e condições de conservação e inviolabilidade dos medicamentos e insumos, 
entregues deve estar em conformidade com a legislação vigente;  
 
3.4- Devem apresentar na embalagem o número do Registro Sanitário do Produto no 
Ministério da Saúde;  
 
3.5- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
3.6- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 (dois) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 

 


	Restaurador provissório endodôntico, fenol obtido através do óleo de cravo, cor do líquido: amarelo claro, escurece e torna-se espesso com a exposição ao ar. aroma decravo. Embalagem com 20ml.

		2019-03-15T16:01:15-0300




