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EXPEDIENTE 

 

O Diário Oficial do Município de 

Sandovalina, veiculado exclusivamente na 

forma eletrônica, é uma publicação das 

entidades da Administração Direta e Indireta 

deste Município, sendo referidas entidades 

inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui 

publicado. 

 

 

ACERVO  

 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de 

Sandovalina poderão ser consultadas através 

da internet, por meio do seguinte endereço 

eletrônico: www.sandovalina.sp.gov.br, para 

realizar outras consultas sobre as publicações 

acesse:http://www.doesandovalina.com.br/pa

ginas/diario.php e realize a busca através dos 

filtros de pesquisa 

 

 

ENTIDADES 
  

Prefeitura Municipal de Sandovalina – SP 

CNPJ: 44.872.778/0001-66 

Avenida Prefeito João Borges Frias, 430  

Fone: 18 3277-1121 

 

Câmara Municipal de Sandovalina – SP 

CNPJ: 57.318.867/0001-07 

Avenida Cel. Izidoro Coimbra, 430  

Fone: 18 3277-1121 

Sandovalina, 
 

http://www.sandovalina.sp.gov.br/
http://www.doesandovalina.com.br/paginas/diario.php
http://www.doesandovalina.com.br/paginas/diario.php
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 34/2021 – CONVITE Nº. 17/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS 

CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA. 
CONTRATADO: E.L. DALEFI DE SANTANA - ME, CNPJ Nº 19.266.516/0001-00. 
VALOR: R$ 10.298,00 (DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). 
 

Item Qtde Descrição dos Produtos  
V.  

Unit. 

91 50 

Luva Procedimento desc. não estéril - 
levemente talcadas, hipoalergênicas - Tam. 
PP cx com 100 unid - acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com nome 
do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação, validade e registro do Ministério da 
Saúde. 

 R$ 49,90  

93 90 

Luva Para Procedimento, Nitrílica tamanho P. 
Fabricada em Nitrilo (borracha sintética), 
visando à eliminação de reações alérgicas em 
usuários com hipersensibilidade ao látex, não 
estéril; sem pó bioabsorvível; ambidestra; 
superfície lisa com microtextura na ponta dos 
dedos; cor Azul; embalagem tipo box contendo 
100 unidades. 

 R$ 86,70  

 
VIGÊNCIA: 12 MESES. 
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021.  

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 36/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 30/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILOMETRO DO TIPO UTILITÁRIOS 

VAN/AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS DE PASSEIO. 
CONTRATADO: BRUNISA COMERCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA, CNPJ Nº 

20.901.717/0001-11. 
VALOR: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais). 
 

Item Descrição do veículo Unid. 
Qtde  
Total  

01 

Veículo furgão zero quilômetro, transformada em 
Ambulância UTI tipo D, com todos os equipamentos 
necessários para a função... 
 

Unid. 1 

 
VIGÊNCIA: 31/01/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021.  
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 37/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 30/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILOMETRO DO TIPO UTILITÁRIOS 

VAN/AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS DE PASSEIO. 
CONTRATADO: J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 16.850.663/0001-35. 
VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
 

Item Descrição do veículo Unid. 
Qtde  
Total  

01 
Veículo furgão zero quilômetro, transformada em 
Ambulância Simples Remoção do tipo A, teto Alto... 
 

Unid. 1 

 
VIGÊNCIA: 31/01/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021.  

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 38/2021 – PREGÃO PRESENCIAL N°. 30/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO QUILOMETRO DO TIPO UTILITÁRIOS 

VAN/AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS DE PASSEIO. 
CONTRATADO: MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

ADAPTADOS EIRELI, CNPJ Nº 03.093.776/0001-91. 
VALOR: R$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS). 
 

Item Descrição do veículo Unid. 
Qtde  
Total  

01 

Veículo 0km, novo, tipo Van, teto alto, com 
capacidade mínima de 15 passageiros e 01 motorista, 
cor branca (sólida), com ano de fabricação no mínimo 
2021/2022... 

Unid. 1 

 
VIGÊNCIA: 31/01/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 16/11/2021.  

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 33/2021 – CONVITE Nº. 17/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS 

CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA. 
CONTRATADO: B&V SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO EIRELI - ME, 
CNPJ Nº 18.846.221/0001-40. 
VALOR: R$ 93.419,40 (noventa e três mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos). 
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Item Qtde Descrição dos Produtos  
V.  

Unit. 

1 48 

Ácido Gel Condicionador ácido para 
esmalte e dentina. 2,5 ml. Composição: 
ácido fosfórico a 37%, espessante, corante 
e água deionizada. Pacote com 3 unidades  

 R$   12,00  

2 14 

Primer e adesivo em um só frasco, 
solvente a base de água e alcool, película 
na espessura em torno de 7, um com 
nanotecnologia, cargas que proporcionam 
uma execelente adesão à dentina e ao 
esmalte, com 10% em peso de carga, 
nanopartículas de xílica com tamanho de 5 
nanômetros, acondicionado em frasco com 
tampa flip contendo 6g. 

 R$ 220,00  

3 13 

Agulha gengival descartável calibre 30G, 
curta, em aço inoxidável, siliconizada e 
triselada, esterelizada com raio gama 
cobalto, em caixa com 100 unidades. 

 R$   78,00  

4 50 
Álcool hidratado 70º INPM, 70% em peso, 
frasco contendo 1 litro 

 R$   12,00  

5 2 

Alginato com presa rápida, livre de poeira, 
apresentando excelente capacidade de 
cópia. Apresenta propriedades tixotrópicas, 
escoamento e elasticidade. Possui aroma 
de tutti-frutti, envelope com 454g. 
Embalado de acordo com praxe do 
fabricante, trazendo externamente dados 
de identificação, procedência, número de 
lote, validade e número do registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$   92,00  

6 5 

Almotolia plástica, bico reto, capacidade 
para 250ml, com três partes: bisnaga, bico 
rosqueador e tampa, confeccionada em 
plástico transparente. 

 R$     6,00  

7 70 

Algodão C/100 Unidades (Roletes 
cilíndricos compactos) - Algodão hidrófilo; 
cor branca, boa absorção, macio e inodoro; 
em camada uniforme, rolete, compacto; 
com 04 cm de comp.x 01 cm de diam. 
aprox.; em plástico atóxico; o produto 
deverá estar acondicionado de forma a 
garantir sua integridade; a apresentação do 
produto deverá obedecer à legislação atual 
vigente. 

 R$     4,56  

8 1 

Alveolótomo; tipo luer, curvo; cabo 
contendo inscrição do número e marca; 
ponta ativa com ângulos precisos; encaixes 
perfeitos e alinhados; confeccionado 
conforme NBR 7153-1 em aço inoxidável 

 R$ 150,00  
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acabamento e polimento perfeito; passível 
de esterilização em meios físico-químicos; 
embalado individualmente; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação.  

9 5 

Amalgama Cápsula Extra Lento 1 P 
Amálgama em cápsulas de (01) uma 
porção, sem fase gama II, composição: 
40% AG. 31,3% Sn 28,7% Cu, isenta de 
zinco, caixa com 50 cápsulas.  

 R$ 396,00  

10 25 

Amalgama Cápsula Extra Lento 2 P 
Amálgama em cápsulas de (02) duas 
porções, sem fase gama II, composição: 
40% AG. 31,3% Sn 28,7% Cu, isenta de 
zinco, caixa com 50 cápsulas.  

 R$ 516,00  

11 30 

Anestésico Citocaína 3% 50 unidades c/ 
Vasoconstritor - A base de cloridrato de 
prilocaína 3% e felipressina (octapressin) 
0,03 Ul/ml, solução injetável, caixa com 50 
tubetes de 1,8ml cada. 

 R$ 144,00  

12 4 

Anestésico Lidocaína 2% sem 
Vasoconstritor - Anestésico local injetável a 
base de Lidocaína, tubetes com 1,8 ml, 
embalado em caixa com 50 tubetes. 

 R$ 208,60  

13 6 
Anestésico Superficial Lidocaína Spray - 
Embalagem com frasco contendo 50 ml. 
Para Anestesia Tópica. 

 R$ 184,00  

14 21 

Aplicador Fino - Aplicador descartável tipo 
micro-blush; com haste multi-articulada; 
tamanho fino, fibras não absorventes; 
embalagem com 100 unidades; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

 R$   27,80  

15 20 

Aplicador de H. cálcio angulado Aplicador 
duplo, confeccionado em aço inoxidável, 
resistente, aos métodos normalmente 
usados de desinfecção e esterilização, 
corpo ranhurado para apoio digitar, livre de 
rebarbas e de sinais de oxidação.  

 R$   18,00  

16 1 

Bloco de espatulação - Papel impermeável 
p/ manipulação de materiais odontológicos. 
Tamanho 7,5cm x 15 cm. Bloco c/ 100 
folhas. 

 R$   16,00  

17 9 

Broca Carbide Cirúrgica para Osso Broca 
para uso odontológico; para alta-rotação; 
aço carbide; fissura cônica; nº 702; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 

 R$   25,80  
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contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

18 50 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; esférica; nº 1013; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação. 

 R$   15,80  

19 50 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; esférica; nº 1015; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

20 40 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; esférica; nº 1016; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

21 40 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica invertida; nº 
1031; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação. 

 R$   15,80  

22 30 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica invertida; nº 
1035; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

23 20 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica invertida; nº 
1046; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-

 R$   15,80  
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químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

24 15 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; nº 1056; conforme 
legislação vigente para os instrumentos 
rotativos odontológicos; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

25 30 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; nº 1062; conforme 
legislação vigente para os instrumentos 
rotativos odontológicos; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

26 20 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cilíndrica plana; nº 
1090; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

27 15 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cilíndrica; nº 1094; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação. 

 R$   15,80  

28 20 

Broca para uso odontológico; para alta-
rotação; diamantada; cônica chama; nº 
1190; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

29 15 

Broca para uso odontológico; para alta-
rotação; diamantada; cônica chama; nº 
1190F; conforme legislação vigente para 
os instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-

 R$   15,80  
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químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

30 40 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica arredondada; 
para acabamento; nº 2135 conforme 
legislação vigente para os instrumentos 
rotativos odontológicos; passível de 
esterilização ao meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

31 50 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica arredondada; 
para acabamento; nº 2135F - granulação 
fina; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização ao meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

32 25 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica topo em 
chama; nº 2200; conforme legislação 
vigente para os instrumentos rotativos 
odontológicos; passível de esterilização ao 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, numeração, procedência 
de fabricação. 

 R$   15,80  

33 50 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; forma de chama; 
para acabamento; nº 3118F, granulação 
fina; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

34 30 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; forma de chama; 
para acabamento; nº 3168; conforme 
legislação vigente para os instrumentos 
rotativos odontológicos; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  
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35 30 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cônica; para 
acabamento; nº 3195F - granulação fina; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

36 10 

Broca para uso odontológico; para alta 
rotação; diamantada; cilíndrica; nº 3218; 
conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalada individualmente; 
contendo externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   15,80  

37 4 

Brocas Multi-laminadas de 30 lâminas para 
Resina - Broca Carbide Multilaminada 30 
Lam. Nº 9714FF Cônica Longa; conforme 
legislação vigente para os instrumentos 
rotativos odontológicos; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
numeração, procedência de fabricação.  

 R$   44,00  

38 1 
Broqueiro em alumínio autoclável para 21 
pontas 

 R$   50,00  

39 10 

Brunidor 29 odontológico, em aço 
inoxidável, resistente aos métodos de 
desinfecção e esterilização, corpo 
ranhurado para apoio digitar, livre de 
rebarbas e de sinais de oxidação. 

 R$   19,20  

40 20 

Cabo para espelho bucal adulto, 
confeccionado em aço inoxidável, 
resistente aos métodos normalmente 
usados de desinfecção e esterilização, 
corpo ranhurado para apoio digitar, livre de 
rebarbas e de sinais de oxidação. Corpo 
ranhurado para apoio digital, com sistema 
de rosca para encaixe do espelho bucal.  

 R$   18,00  

41 5 

Carbono bloco com 12 folhas, não borra, 
super fino para maior precisão; papel com 
19 micras, espessura de 0.02mm e 10cm 
de comprimento cada folha com duplo lado 
vermelho/preto.  

 R$   39,00  

42 1 
Cariostático - Solução de diamino fluoreto 
de prata a 12% em meio amoniacal, 
embalagem de 10 ml. 

 R$   72,00  
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43 1 

Cartela para radiografia periapical 2 Furos - 
Confeccionada em plástico. Com 2 furos, 
para acomodação de radiografias 
periapicais ou bite wing; pacote com 50 
unidades.  

 R$   21,00  

44 1 
Cera 7 - Composição: hidrocarbonetos, 
óleo mineral e corante. 

 R$   29,80  

45 1 

Cimento cirúrgico periodontal; conjunto de 
pasta/pasta, em embalagem com 
aproximadamente 90 g.; pasta catalisadora 
isenta de eugenol; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação; 
recomendações para armazenamento; 
validade mínima de 01 anos da data de 
entrega 

 R$ 225,80  

46 1 

Cimento resinoso dual; para cimentação 
adesiva de restaurações indiretas, 
fotopolimerizavel; composto basicamente 
por dióxido de titânio, sílica silanizada, 
resina bisgma, bht, edab e tegdma; pasta 
base e pasta catalisadora em seringa de 
2,5 gramas cada; constando externamente 
marca comercial,procedência de 
fabricação; recomendações para 
armazenamento; validade mínima 01 anos 
da data de entrega 

 R$ 105,80  

47 25 

Colher de Dentina - Escavador de dentina, 
cabo contendo inscrição do número e 
marca; extremidade de superfície irregular; 
ponta ativa com ângulos e corte precisos; 
confeccionado de acordo com a norma 
NBR 7153-1 em aço inox, acabamento e 
polimento perfeito; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalado individualmente; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação. 

 R$   23,80  

48 30 

Compressas de gaze hidrófila com 13 fios 
em 100% algodão em tecido tipo tela, com 
8 camadas e 5 dobras, medindo 7,5x7,5cm 
quando fechadas, isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos, alvejantes ópticos 
acondicionados em pacotes com 500 
unidades 

 R$   33,80  

49 20 

Condensador de amalgama; tipo 
hollenback nº 5; cabo contendo inscrição 
do número e marca; extremidade de 
superfície irregular; ponta ativa com 

 R$   23,80  
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ângulos precisos; confeccionado conforme 
NBR 7153-1 em aço inox com acabamento 
e polimento perfeitos; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalado individualmente; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação  

50 6 
Curativo Alveolar - Cunha anatômica de 
madeira colorida sortida embalagem com 
100 unidades 

 R$   26,60  

51 6 
Curativo Alveolar - Própolis (10%), 
Iodofórmio (5%), Cera de Abelha e 
Espessante. Pote com 10g. 

 R$   99,90  

52 1 
Descolador de periósteo odontológico, tipo 
molt, em aço inox conforme NBR 7153-1.  

 R$   79,80  

53 5 

Disco de lixa para acabamento e polimento 
de resina sof-lex pop-on, em polímero, 
série laranja, com centro metálico para 
encaixe do mandril; kit contendo: 120 
discos, sendo 30 super fino – laranja claro; 
30 fino – laranja; 30 médio – laranja escuro 
e 30 grosso – marrom mais um mandril 
pop-on. 

 R$ 718,00  

54 22 

Envelope para Autoclave autoselante 
140X290 C/100 - Embalagem para 
esterilização em forma de envelope, 
selando com adesivo uma das suas 
extremidades, para esterilização de 
instrumentais e acessórios em autoclave; 
sendo um lado papel grau cirúrgico e o 
outro lado filme laminado de poliéster e 
polipropileno e indicadores de processo. 

 R$   69,80  

55 42 

Envelope para Autoclave autoselante 
90x260 C/100 - Embalagem para 
esterilização em forma de envelope, 
selando com adesivo uma das suas 
extremidades, para esterilização de 
instrumentais e acessórios em autoclave. 
sendo um lado papel grau cirúrgico e o 
outro lado filme laminado de poliéster e 
polipropileno e indicadores de processo. 

 R$   53,80  

56 50 

Escova de Robson; em forma de tufo; 
haste metálica e cerdas de nylon/similar; 
para contra angulo; embalada 
individualmente; constando externamente 
marca comercial e procedência de 
fabricação 

 R$     5,00  

57 50 
Escova de Robson Plana; em forma de 
taca; haste metálica e cerdas de 
nylon/similar; para contra-angulo; 

 R$     5,00  
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embalada individualmente; constando 
externamente marca comercial e 
procedência de fabricação 

58 30 

Instrumental esculpidor simples Hollenback 
3S; cabo contendo inscrição do número e 
marca; extremidade de superfície irregular; 
confeccionada conforme nbr 7153-1 em 
aço inox com acabamento e polimento 
perfeito; passível de esterilização em 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação 

 R$   24,00  

59 3 

Espátula odontológica; simples nº 24F 
flexível; cabo contendo inscrição do 
número e marca; extremidade de superfície 
irregular; confeccionada conforme NBR 
7153-1 em aço inox com acabamento e 
polimento perfeito; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individualmente; contendo 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação 

 R$   26,40  

60 3 

Espátula odontológica; simples nº 36; cabo 
contendo inscrição do número e marca; 
extremidade de superfície irregular; 
confeccionada conforme NBR 7153-1 em 
aço inox com acabamento e polimento 
perfeito; passível de esterilização em 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação 

 R$   26,40  

61 1 

Espátula odontológica; para cera nº 7; cabo 
contendo inscrição do número e marca; 
extremidade de superfície irregular; 
confeccionada conforme NBR 7153-1 em 
aço inox com acabamento e polimento 
perfeito; passível de esterilização em 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; contendo externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação  

 R$   26,40  

62 2 

Espátula odontológica; simples nº 1 com 
ponta dourada; cabo com inscrição do 
número e marca; extremidade de superfície 
irregular; ponta ativa com nitreto de titânio - 
ponta dourada; acabamento e polimento 
perfeitos; confeccionada conforme NBR 
7153-1 em aço inox; passível de 

 R$ 129,80  
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esterilização em meios físico-químicos; 
embalada individual 

63 150 

Espelho plano nº 05, sem cabo, imagem 
frontal de precisão, confeccionado em aço 
inoxidável, superfície espelhada, passível 
de esterilização em meios físico-químicos. 

 R$     6,00  

64 2 

Escova para limpeza de brocas com 
cerdas em aço ou latão, com corpo 
plástico, capa protetora e mecanismo 
retrátil. 

 R$   19,80  

65 6 

Eugenol vidro com 20 ml. Acondicionado 
em embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$   23,80  

66 3 

Evidenciador de placa bacteriana (solução 
evidenciadora de placa bacteriana à base 
de fucsina básica, álcool e água 
deionizada), frasco com 10 ml - 
Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e registro do Ministério da Saúde. 

 R$   16,00  

67 3 

Evidenciador de placa bacteriana - 
embalagem c/ 60 unid. - Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$   24,00  

68 1 

Filme periapical adulto intra oral de 
velocidade “E” medindo 31x41mm; com 
uma camada de proteção e outra de 
suporte, que ofereça imagem de boa 
qualidade e nitidez. 

 R$ 338,00  

69 1 

Filme periapical infantil intra oral de 
velocidade “E” com uma camada de 
proteção e outra de suporte, que ofereça 
imagem de boa qualidade e nitidez. 

 R$ 410,00  

70 25 

Fio Agulhado 3-0 mononylon c/ 24 - Agulha 
em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo 
cortante, 1,7cm, com monofilamento nylon 
estéril não absorvível classe II nylon 3 -0 
com data de identificação e procedência, 
Registro no ministério da saúde.  

 R$   66,00  

71 8 
Fio Dental 500m - Confeccionado em nylon 
resistente, lubrificado com cera natural, 
livre de impurezas, embalagem com 

 R$   13,80  
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cortador metálico em aço inoxidável, que 
corte o fio sem desfiá-lo. 

72 6 

Fixador para RX, solução pronta para uso 
em processo manual, contendo água (80-
85%) Tiossulfato de Amônio (5-10%) 
Tiocianato de amônio (5-10%) frasco com 
475 ml.com data de identificação e 
procedência e data de validade de 12 
meses antes do vencimento, Registro no 
ministério da saúde.   

 R$   35,00  

73 6 
Flúor Gel neutro de concentração 2% para 
aplicação tópica dental. 

 R$     9,80  

74 3 
Formocresol, formaldeído 0,19ml, cresol 
0,35ml, veículo 0,15ml, diluentes qsp, 
frasco com 10 ml 

 R$   15,80  

75 3 

Fórceps odontológico adulto; nº 18R; cabo 
anatômico contendo inscrição do número e 
marca; extremidade de superfície irregular; 
confeccionado de acordo c/norma NBR 
ISO 7153-1 em aço inox acabamento e 
polimento perfeito; passível de 
esterilização em meios físico-químicos; 
embalado individualmente; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação  

 R$ 132,00  

76 2 

Gesso comum ou paris pacote com 1kg, 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e Registro do Ministério da Saúde. 

 R$     9,20  

77 2 

Gesso pedra pacote com 1kg., 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e Registro do Ministério da Saúde. 

 R$   12,80  

78 11 

Antisséptico Bucal sem álcool Frasco com 
2 litros com válvula dosadora, composto 
por digluconato de clorexidina a 0,12%, 
baixa densidade. 

 R$   98,00  

79 7 
Gorro descartável de cor branca, tipo touca 
pacote com 10 unidades. 

 R$   22,20  

80 8 

Esponja hemostática de fibrina absorvível, 
cx com 40 unidades - Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e Registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$   75,00  
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81 6 

Hidróxido de cálcio pó PA, em frasco 
contendo 10g. Acondicionado em 
embalagem de acordo com a praxe do 
fabricante, trazendo externamente dados 
de identificação, procedência, com nome 
do responsável técnico, lote, data de 
fabricação, validade e registro do Ministério 
da Saúde. 

 R$   11,00  

82 4 

Iodofórmio, Frasco com 10 gramas. 
Embalado de acordo com praxe do 
fabricante, trazendo externamente dados 
de identificação, procedência, com nome 
do responsável técnico, o lote, data de 
fabricação, validade e registro do Ministério 
da Saúde. 

 R$   58,80  

83 1 

Ionômero de vidro para cimentação; 
autopolimerizável; kit de pó e líquido, 
medidor de pó e bloco de espatulação; pó 
em frasco com aproximadamente 10g; 
composto por vidro de alumínio silicato e 
fluoretos; líquido em frasco com 
aproximadamente 10ml; composto por 
ácido poliacrílico; embalado 
individualmente em caixa; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação; 
recomendações para armazenamento; 
validade mínima de 1 anos da data de 
entrega. 

 R$ 153,60  

84 13 

Ionômero de Vidro Restaurador Kit. 
Ionômero de vidro; para restaurações de 
dentes permanentes e decíduos; 
autopolimerizável; kit de pó, liquido, 
medidor de pó e bloco de espatulação; pó 
em frasco com aproximadamente 10g; 
composto por vidro de alumínio silicato e 
fluoretos; liquido em frasco com 
aproximadamente 8ml; composto por ácido 
poliacrílico (e aditivos); embalado 
individualmente em caixa; constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação; 
recomendações para armazenamento; 
validade mínima de 1 anos da data de 
entrega  

 R$   87,80  

85 3 

Pontas de borracha abrasiva para contra 
ângulos de acabamento, pré polimento e 
polimento final de amalgama, composto de 
6 pontas nas cores marrom, verde e azul 
nos formatos de pontas e taças. 

 R$   76,00  
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86 1 

Kit Reposição Brocas Douradas para 
Polimento de Resina Sortidas. Brocas para 
uso odontológico; para alta rotação; 
diamantada; para acabamento; granulação 
fina; conforme legislação vigente para os 
instrumentos rotativos odontológicos; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos 

 R$ 116,00  

87 7 

Lençol de camurça para amalgama de 
14cm x 14cm, embalado individualmente, 
constando externamente marca comercial, 
procedência de fabricação  

 R$   16,20  

88 1 

Lima de osso para cirurgia odontológica; 
lima para osso tipo Miller nº 1; cabo 
contendo inscrição do número e marca; 
extremidade de superfície irregular; ponta 
ativa com ranhuras e ângulos precisos; 
encaixes perfeitos e alinhados; 
confeccionada conforme NBR 7153-1 em 
aço inoxidável acabamento e polimento 
perfeito; passível de esterilização em 
meios físico-químicos; embalada 
individualmente; constando externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação  

 R$ 115,00  

89 1 

Lima para osso tipo Seldin nº 11, cabo 
contendo inscrição do número e marca, 
extremidade de superfície irregular, ponta 
ativa com ranhuras e ângulos precisos, 
confeccionada em aço inoxidável, 
acabamento e polimento perfeito, passível 
de esterilização em meios físico-químicos. 

 R$   88,00  

90 3 

Lubrificante para canetas de alta/baixa 
rotação - Óleo mineral p/ lubrificação de 
caneta de alta e baixa rotação (uso 
odontológico) c/ baixa viscosidade, elevado 
grau de pureza e aditivos especiais que 
previnam oxidações e reduzam atrito das 
partes móveis - Frasco spray c/ 200ml. 
Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e registro do Ministério da Saúde. 

 R$   66,40  

92 200 

Luva Procedimento desc. não estéril - 
levemente talcadas, hipoalergênicas - Tam. 
P, cx com 100 unid - acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$   52,00  
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94 32 

Máscara cirúrgica / descartável / tripla 
proteção - Máscara cirúrgica com elástico; 
3 camadas de proteção, na cor branca, 
eficiência de filtragem bacteriana (EFB > 
ou = a 96,7%). Produto atóxico, 
hipoalérgico, 100% polipropileno, não 
inflamável, isento de fibra de vidro, sem 
látex, caixa com 50 unidades com dados 
de identificação do produto, marca do 
fabricante. 

 R$   14,80  

95 10 

Matriz de aço inoxidável para uso em 
restaurações metálicas, medindo 
aproximadamente 0,05 x 5 x 500mm. 
Material liso, isento de rebarbas, manchas 
ou sinais de oxidação, com resistência 
compatível ao ajuste da matriz, sem se 
romper. Acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com nome do 
responsável técnico, o lote, data de 
fabricação, validade e registro do Ministério 
da Saúde. 

 R$     2,98  

96 15 

Matriz de aço inoxidável para uso em 
restaurações metálicas, medindo 
aproximadamente 0,05 x 7 x 500mm. 
Material liso, isento de rebarbas, manchas 
ou sinais de oxidação, com resistência 
compatível ao ajuste da matriz, sem se 
romper. Acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com nome do 
responsável técnico, o lote, data de 
fabricação, validade e registro do Ministério 
da Saúde. 

 R$     3,38  

97 1 
Broca para peça de mão tipo maxcut de 
corte médio para desgaste e ajuste de 
resina. 

 R$ 140,00  

98 5 

Oxido de Zinco Pó - Frasco 50g - 
acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e registro do Ministério da Saúde 

 R$   12,00  

99 3 

Paramonoclorofenol canforado -Frasco c/ 
20 ml para uso odontológico. 
Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação, validade 
e registro do Ministério da Saúde. 

 R$   17,80  

100 7 

Pasta para Polimento de Resina Composta 
p/ Brilho Final em Resinas Foto e 
Autopolimerizáveis (4gr) - acondicionado 
em embalagem original do fabricante, com 

 R$   70,00  
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nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e Registro do 
Ministério da Saúde. 

101 5 

Pasta Profilática, contendo flúor e 
abrasivos suaves c/ 90g, contendo água 
espessante, lauriusulfato, carbonato de 
cálcio e aroma artificial. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e registro do 
Ministério da Saúde. 

 R$   13,98  

102 3 
Pedra Pomes Granulação fina para 
polimento e profilaxia dental. 

 R$   16,00  

103 15 

Pinça Universal feita de aço inoxidável, 
apresentando serrilhado na porção distal 
dos ramos pressores das pontas ativas e 
cremalheira entre os anéis de sua 
empunhadura, a porção distal ativa deve 
apresentar um ângulo de mais ou menos 
45º e o corpo da pinça deve ser ranhurado 
para melhor apoio. 

 R$   27,00  

104 3 

Placa de vidro média polida p/ manipulação 
de materiais odontológicos, com superfície 
polida, bordas regulares sem lascas, 
fraturas ou emendas, medindo 
aproximadamente 15cm x 8 cm x 10mm. 

 R$   36,00  

105 2 

Ponta Acabamento Resina Sortido 7 unid - 
Pontas sortidas compostas de tripolímero, 
sílica pirolitica silanizada, uretano 
dimetacrilato, canforoquinona N-metil 
dietanolamina e óxido de alumínio. 

 R$ 224,00  

106 4 

Pontas Montadas para Polimento de 
Compósitos - Pontas de silicone voltadas 
para o acabamento e polimento de 
restaurações dentárias, disponíveis na cor 
branca, com óxidos abrasivos (óxido de 
alumínio), e apresentadas para encaixe em 
mandril para contra ângulo em três tipos de 
formato: lentilha, chama, copo. kit contendo 
8 unidades + Mandril. 

 R$ 111,00  

107 7 

Porta amalgama plástico autoclável adulto; 
corpo contendo inscrição de marca; 
confeccionado em plástico/similar atóxico; 
passível de esterilização em meios físico-
químicos; embalado individualmente; 
constando externamente marca comercial 
e procedência de fabricação  

 R$   29,80  

108 4 
Porta Matriz Ivory - Porta matriz utilizado 
na fixação da banda matriz. amalgama; 

 R$   57,80  



 

DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO 

MUNICÍPIO DE SANDOVALINA – SP  
 

Conforme Lei Municipal nº 1.242/2019, de 10 de setembro de 2019 
 

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021     
 

ANO II – Edição 274 -                      Documento assinado digitalmente em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 

 

 

//////////////////////////////// DOCUMENTO POSTADO EM 25/11/2021, ÀS 21h HORÁRIO DE BRASÍLIA 
 

 

P
Á

G
IN

A
   

 1
9

 

produzido em aço inox.  

109 3 

Pote dappen silicone – composição: 
plástico, medindo aproximadamente 2,5cm 
de diâmetro interno, 3,5cm de diâmetro 
externo e 3,0cm de altura, com capacidade 
interna de 4ml 

 R$   12,00  

110 3 

Pote dappen silicone – composição: vidro, 
medindo aproximadamente 2,5cm de 
diâmetro interno, 3,5cm de diâmetro 
externo e 3,0cm de altura, com capacidade 
interna de 4ml 

 R$     6,00  

111 5 

Resina Composta Fotopolimerizavel A1 - 
Composta fotopolimerizável universal, 
microhíbrida, Cerâmica silanizada tratada 
com 80-90 de % por peso; Dimetacrilato de 
trietilenoglicol (TEGDMA) de 1 a 10 de % 
por peso; Bisfenol A diglicidil éter 
dimetacrilato (BisGMA) com 1 a 10 de % 
por peso; 2-Benzotriazolil-4-metilfenol com 
<1 por % de peso. Para restaurações 
diretas e indiretas em dentes anteriores e 
posteriores (classe I, II, III, IV E V), 
incluindo superfícies oclusais. 

 R$ 138,00  

112 7 

Resina composta fotopolimerizável A2 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol. 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato 
(BisGMA) com 1 a 10 de % por peso; 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol com <1 por % de 
peso.Para restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores (classe 
I, II, III, IV E V), incluindo superfícies 
oclusais. 

 R$ 138,00  

113 10 

Resina Composta Fotopolimerizavel A3. 
Resina composta fotopolimerizável 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter 
dimetacrilato.(BisGMA) com 1 a 10 de % 
por peso; 2-Benzotriazolil-4-metilfenol com 
<1 por % de peso. 
Para restaurações diretas e indiretas em 
dentes anteriores e posteriores (classe I, II, 
III, IV E V), incluindo superfícies oclusais. 

 R$ 138,00  
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114 11 

Resina Composta Fotopolimerizavel A3,5. 
Resina composta fotopolimerizável 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol. 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato 
(BisGMA) com 1 a 10 de % por peso; 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol com <1 por % de 
peso. Para restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores (classe 
I, II, III, IV E V), incluindo superfícies 
oclusais. 

 R$ 138,00  

115 4 

Resina Composta Fotopolimerizavel A4. 
Resina composta fotopolimerizável 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol. 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato 
(BisGMA) com 1 a 10 de % por peso; 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol com <1 por % de 
peso. Para restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores (classe 
I, II, III, IV E V), incluindo superfícies 
oclusais. 

 R$ 138,00  

116 3 

Resina Composta Fotopolimerizavel B1. 
Resina composta fotopolimerizável 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol. 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato 
(BisGMA) com 1 a 10 de % por peso; 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol com <1 por % de 
peso. Para restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores (classe 
I, II, III, IV E V), incluindo superfícies 
oclusais. 

 R$ 138,00  

117 3 

Resina Composta Fotopolimerizavel B2. 
Resina composta fotopolimerizável 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol. 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato 
(BisGMA) com 1 a 10 de % por peso; 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol com <1 por % de 
peso. Para restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores (classe 

 R$ 138,00  
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I, II, III, IV E V), incluindo superfícies 
oclusais. 

118 5 

Resina Composta Fotopolimerizavel C2. 
Resina composta fotopolimerizável 
universal, microhíbrida, Cerâmica 
silanizada tratada com 80-90 de % por 
peso; Dimetacrilato de trietilenoglicol. 
(TEGDMA) de 1 a 10 de % por peso; 
Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato 
(BisGMA) com 1 a 10 de % por peso; 2-
Benzotriazolil-4-metilfenol com <1 por % de 
peso. Para restaurações diretas e indiretas 
em dentes anteriores e posteriores (classe 
I, II, III, IV E V), incluindo superfícies 
oclusais. 

 R$ 138,00  

119 7 

Resina Flow composta fotopolimerizavel; 
microhíbrida de alta fluidez, tipo flow; 
acompanhado de cânula; resina em 
seringas de 1.2g; na cor A2. 

 R$   60,00  

120 6 

Revelador dental para revelação de RX, 
solução para processo manual contendo 
água (85-90%) metabissulfito de sódio (5-
10%) e hidroquinona (2%), frasco com 
475ml, com data de identificação e 
procedência e data de validade mínima de 
12 meses antes do vencimento, registro no 
Ministério da Saúde.  

 R$   35,00  

121 4 

Selante com Flúor matizado kit com 5 
seringas. Selante de fóssulas e fissuras 
fotopolimerizavel, refil em seringa, 
matizado a base de resina bis-gma uretano 
modificado, trietileno glicol di-metacrilato, 
bososilicato de alumínio e bário, ester 
tetracrilico, ácido fosfórico, fluoreto de 
sódio, n-metil dietamolamina e 
canforoquinona.  

 R$ 350,00  

122 5 

Seringa Carpule com Refluxo-art Seringa 
para anestesia odontológica confeccionada 
em aço inoxidável com refluxo, 
apresentando polimento perfeito livre de 
rebarbas e de sinais de oxidação. 
Resistente aos métodos de desinfecção e 
esterilização. 

 R$   79,80  
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123 15 

Sonda exploradora dupla nº 05, 
confeccionada em aço inoxidável, corpo 
ranhurado para melhor apoio digital, 
provida de 02 pontas, projetada 
adequadamente para o fim que se destina, 
apresentando polimento perfeito livre de 
rebarbas e de sinais de oxidação. 
Resistente aos métodos de desinfecção e 
esterilização. 

 R$   19,20  

124 110 

Sugador Descartável Azul 40 unid. Tubo 
confeccionado em PVC transparente e 
atóxico. Arame em aço especial, 
desenvolvido para fixação imediata na 
posição desejada pelo profissional. 
Ponteira confeccionada em PVC macio, 
atóxico, colorido, vazada.  

 R$   11,20  

125 7 

Tesoura tipo íris curva, em aço inox, com 
polimento perfeito livre de rebarbas e de 
sinais de oxidação, resistente aos métodos 
de desinfecção e esterilização. 

 R$   30,52  

126 5 

Tira Lixa Metálica ultrafina diamantada 
(4mm), resistente sem rebarbas, PT. com 
12 unidades - acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com 
nome do responsável técnico, o lote, data 
de fabricação e validade. 

 R$   15,24  

127 9 

Tiras de Lixa de Aço 6mm, envelope c/ 12, 
confeccionada em aço inoxidável e óxido 
de alumínio, resistente, sem rebarbas. 
Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação e 
validade. 

 R$   15,24  

128 8 

Tira de lixa para acabamento em resinas 
odontológicas - Lixa p/ polimento de resina 
em tiras de 4mm - caixa c/ 150 unid. 
Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável 
técnico, o lote, data de fabricação e 
validade. 

 R$   28,00  

129 9 

Tira/Fita de poliéster em envelopes c/ 50 
unid. Acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com nome do 
responsável técnico, o lote, data de 
fabricação e validade. 

 R$     4,00  

130 3 

Touca cirúrgica descartável embalagem 
com 100 unid; confeccionada a base de 
fibras 100% polipropileno, gramatura 
30g/m² cor branca, hipoalérgica; formato 
redonda, sanfonada; com total capacidade 

 R$   22,20  
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de ventilação e resistente; com elástico em 
todo o perímetro; o produto devera 
obedecer à legislação atual vigente  

131 2 

Verniz com flúor, kit contendo: frasco de 
flúor com 10 ml e solvente com 10 ml. 
Composição: fluoreto de sódio 5%, 
Excipientes: colofonia, etilcelulose, 
bálsamo de tolú, cera de abelha, 
toluenosulfonamida, vanilina, sacarina.  

 R$   64,00  

 
VIGÊNCIA: 12 MESES. 
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2021.  
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 39/2021 – CONVITE N°. 18/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 

NIVELADORA NEW HOLLAND, MODELO RG 140B PATRIMÔNIO Nº 5589 CHASSI Nº 

HBZN0140CDAF02748, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANDOVALINA. 
CONTRATADO: CLEIDE FAJONE SILVA-EPP, CNPJ. Nº. 06.174.751/0001-00. 
VALOR: R$ 15.535,29 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). 
VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021.  

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. 40/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2021 
OBJETO: FORNECIMENTO DE TRÊS (03) MOTOCICLETAS NOVAS, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 

2021/2022, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 149 CILINDRADAS, MOVIDAS COM BI COMBUSTÍVEL. 
CONTRATADO: GP MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 39.933.439/0001-02. 
VALOR: R$ 53.400,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS). 
 

Item Descrição do produto Unid. Qtde 

1 

Motocicleta (4) quatro tempos, 
arrefecido a ar com motor de 
potência mínima de 149 CC, 
contendo no mínimo (5) cinco 
velocidades, com partida elétrica, 
com injeção eletrônica, ignição 
eletrônica, na cor branca. 

Unid. 3 

 
VIGÊNCIA: 31/12/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 25/11/2021.  
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 126/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 
CIVAP 

OBJETO: Eventuais e futuras aquisições de veículos tipo van. 
DETENTOR: Mabelê Comercio de veículos Eireli, CNPJ nº 35.457.127/0001-19. 
VALOR: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
 

Item Qtde Apresentação Descrição 
 

1 1 

Van 
passageiro 

com 
Acessibilidad

e 

Veiculo Renault master l3h2 tipo 
van passageiro com 
Acessibilidade - veículo tipo van 
passageiros, nova, 0 (zero) km, com 
teto alto, preferencialmente de 
fabricação nacional, com 
capacidade mínina de 15 
passageiros mais motorista, ano e 
modelo mínimo 2021/2021, para 
transporte de passageiro. 

 

 
VIGÊNCIA: 12 MESES. 
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021 
____________________________________________________________________________
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