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Item Descrição do Material UF Quantidade 

1 ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto, aneroide, completo, deve apresentar escala de 0 - 300 mmHg, com precisao de +/- 3mmHg, deve vir 

acompanhado com caixa metalica protetora em inox ou aco pintado em epoxi, as bracadeiras deve ser construida em material antialergico flexivel e 

resistente com fecho em velcro, com dimensoes adequadas para uso neonatal (na faixa de 19,5 a 28,7cm de comprimento com 10 cm de altura, com 

variacao de 9,5 a 11cm), deve ter registro no Ministerio da Saude. 

Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o 

equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil. 

>> Ref. SAEB => 65.15.19.00070644-2 

Un  20 



2 CAIXA, para acondicionar aparelho ortodontico, removivel, com tampa, em material plastico, dimensoes de largura: 6,8 cm, altura: 4,5 cm (caixa 

fechada).  

Embalagem contendo dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de fabricacao. 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00022667-0 

Un  20 

3 ESPATULA, uso odontologico. para gesso, em inox, cabo em madeira, tamanho padrao 19cm 

Embalagem individual, constando os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade do produto. Certificacoes: padroes internacionais de 

qualidade, normas da ABNT, CE., e Registro no Ministerio da Saude. 

 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00023613-6 

Un  20 

4 ABRIDOR, de boca expandex, uso odontologico, adulto, em acrilico, transparente, esterilizacao em autoclave a 137°C, esterilizacao quimica.  

Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro na ANVISA 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00024200-4 

Un  30 

5 ABRIDOR, de boca expandex, infantil, em acrilico, transparente, indicado para o uso odontologico, esterilizacao em autoclave a 137°C, 

esterilizacao quimica.  

Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro na ANVISA. 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00024582-8 

Un  33 

6 CIMENTO, uso odontologico, endodontico contendo hidroxido de calcio 

Embalagem em caixa contendo: 1 FR. PO C/ 8G + 1TUBO RESINA C/ 9G, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 

fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. 

 

 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00024588-7 

Cx  50 



7 GUTAPERCHA , pontas de 28mm, tamanho F3.  

Embalagem: caixa com 60 unds, dados e marca do fabricante e registro da Anvisa. 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00028273-1 

Cx  20 

8 RESINA, uso odontologico, fluido de baixa contracao de polimerizacao SDR, utilizado como base de restauracoes posteriores que oferece 

possibilidade de preenchimento de ate 4mm combinando excelente fluidez e adaptacao cavitaria. 

Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. 

 

>> Ref. SAEB => 65.20.11.00062728-3 

Un  8 

9 ESPATULA uso odontologico, de cera, n. 07. 

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 65.20.19.00001141-0 

Un  50 

10 FOTOPOLIMERIZADOR, uso odontologico, com chave seletora de 03 posicoes, seletora de ciclo de polomerizacao, para operar em ciclos de 

polimerizacao de 10 a 20 segundos. Com alarme sonoro ao fim de cada ciclo de polimerizacao, tensao 110 / 220 volts/60Hz, fuzivel 03 amperes, 

lampada tugustenio/halogena 21 volts/1500watts, comprimento do cabo de fibra de 1,5 metros. 

>> Ref. SAEB => 65.20.19.00004145-9 

Un  3 

11 BABADOR, uso odontologico, em papel com frisa horizontais que permite a distribuicao uniforme dos liquidos absorvidos, impermeavel, 

descartavel, dimensoes 33 x 48 cm. 

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 65.20.19.00017985-0 

Un  4900 

12 FIO, de sutura, para uso odontologico, categut, cromado, absorvivel, agulhado 4.0. 

Embalagem caixa com 24 unidades, embalados individualmente, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, 

prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. 

Cx  5 



>> Ref. SAEB => 65.20.19.00018060-2 

13 CANETA, uso odontologico, para turbina, alta rotacao, em aluminio, com insercao das brocas por pressao, refrigeracao a agua por tres furos. 

Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Miinisterio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 65.20.19.00105629-8 

Un  15 

14 CERA, uso odontologico, mole. 

Embalagem: caixa com 05 tabletes, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 

Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 65.20.20.00002536-4 

Cx  20 

15 CURETA, uso odontologico, tipo Molt , nº 2-4. Angulada para baixo. Instrumento cirurgico, nao articulado, cortante. Produzida em aco inoxidavel. 

Utilizada para descolamento do periosteo, para cirurgias em geral. Com angulacao para baixo que facilita o descolamento em determinadas regioes.  

Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. 

 

>> Ref. SAEB => 65.20.20.00012316-1 

Un  20 

16 PERIOTOMO, uso odontologico, para manutencao de rebordo reto e curvo, em aco inox, usado em exodontias dentarias.  

Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude 

>> Ref. SAEB => 65.20.20.00012375-7 

Un  20 

17 CANULA, de aspiracao tipo Frazier, uso odontologico, em aco inox, utilizado em cirurgias odontologicas, utilizado em cirurgias 

osontologicas(extracoes, implante, periodontia).  

Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. 

 

 

Un  20 



>> Ref. SAEB => 65.20.20.00014028-7 

18 MANTENEDOR, uso odontologico, utilizado para manutencao de abertura e afastamento de labios e mucosa bucal . 

Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Miniosterio da Saude. 

 

 

>> Ref. SAEB => 65.20.20.00014048-1 

Un  35 

19 PINCA, goiva mini Friedman, uso odontologico, em aco inox, esterilizavel, utilizado para regularizacao do alveolo dentario apos a extracao.  

Embalagem individual com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. 

 

  

 

 

>> Ref. SAEB => 65.20.20.00014051-1 

Un  9 

20 PORTA, algodao, em aco inoxidavel, cilindrico, dimensoes 12 x 12 cm, tampa perfurada com alca, suporte e parafuso para fechamento das 

pefuracoes em aco inoxidavel. 

Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, procedencia, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 65.30.19.00069879-2 

Un  25 

21 JALECO, uso hospitalar, em microfibra, cor branco, gola tradicional, manga longa, comprimento na altura do joelho, abertura lateral, passador 

preso atras com 02 bolsos embaixo, 01 bolso do lado esquerdo (parte superior), logomarcas bordadas padrao da Unidade, manga direita, manga 

esquerda e no bolso esquerdo (parte superior) Tamanho P 

>> Ref. SAEB => 65.31.19.00108322-8 

Un  15 



22 AVENTAL, uso hospitalar, descartavel, ergonomico, cor branca, com abertura para as costas, faixa na cintura com ponto de fixacao na frente, com 

gola, sem mangas, comprimento minimo de 1,25 m e largura minima de 75 cm, em 100 % polipropileno, gramatura 30 gr/m2. 

Embalagem:pacote com dez unidades, contendo dados do fabricante, da procedencia e data de fabricacao. 

>> Ref. SAEB => 65.32.19.00020546-0 

Pc  500 

23 RESINA, acrilica, auto polimerizante, em po. 

Embalagem: contendo 1 kg, com dados de identificacao do produto, nome ou marca do fabricante, data de fabricacao e validade. 

>> Ref. SAEB => 68.50.00.00121726-7 

Un  50 

  

OBSERVAÇÃO PARA O PCT 

 

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) 

 

 

  

 


