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1 Un 2,00AUTOCLAVE, hospitalar, vertical, camara simples, capacidade para 75 litros, com as seguintes 
caracteristicas: camara em aco inox numero 18,tipo 18-8, com dimensoes de 0,40 x 0,60m; cesto interno de 
chapa de aco inox, n. 22, valvula de seguranca com sistema de contra peso,toda em metal; resistencias 
eletricas de niquel-cromo blindadas em tubos de cobre branqueadas eletroliticamente, manipuladores de 
fechamento da tampa, de plastico isolante do calor, Lampada indicadora; chave de ligacao para 3 
temperaturas, manometro, cabo de ligacao para 110/220 volts.

>> 
Ref. SAEB => 65.15.19.00002401-5

2 Un   2,00MOTOR, de bancada, uso odontologico, para acabamento e polimento de proteses, 35.000 rpm, torque 
maximo 300 gf-cm/2,94N, 45 watts de potencia, caneta com quatro rolamentos blindados, controle manual 
de velocidade, chave para rotacao inversa, pedal liga/desliga, sistema overload, bivolt ou 220 volts, 
indicado para acabamento e polimento em protese. Embalagem com dados do fabricante, do produto e 
procedencia.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00114320-4

3 Un   2,00VIBRADOR, de gesso, uso odontologico, com potenciometro para uma melhor escolha do nivel de 
vibracao, bandeja removivel para facilitar a limpeza apos o trabalho, potencia de 40 watts, frequencia de 
50/60Hz, utilizado para eliminar as bolhas de ar com efeitos vibratorios nos materiais de moldagem e 
revestimentos e gesso. Embalagem com dados do fabricante, do produto e procedencia.

>> 
Ref. SAEB => 65.20.19.00114321-2

4 Un 6,00CAMARA escura, portatil em acrilico, com 03(tres) recipientes plasticos para revelador, agua e fixador, 
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dimensao padrao, para Raio X.

>> 
Ref. SAEB => 65.25.19.00000713-7

5 Un 1,00CADEIRA, de rodas, para adulto, confeccionada em aco, estrutura tubular, pintura eletrostatica, dobravel 
com estrutura em duplo X, bracos escamoteaveis, com trava e protetor lateral de roupa incorporado, 
apoio para pes removiveis e escamoteaveis, pedais dobraveis, e apoio sural em faixa, rodas traseiras 
grandes com 24 polegadas e 60 cm de diametro, aro de propulsao em nylon, com 3/4 de polegadas de 
diametro, cubo de aluminio montado com rolamento blindado, eixo tipo quick release e pneus inflaveis, 
rodas dianteiras pequenas, giratorias com 6 polegadas, 15 cm de diametro, pneus macicos, com rolamentos 
blindados nos eixos, montados em garfos de nylon ou aluminio, com eixo fixo vertical, confinado em cubo 
e rolamento, freios bilaterais ajustaveis em aluminio, com acionamento das travas para tras, mancal de 
fixacao das rodas traseiras com seis posicões distintas, possibilitando anteriorizacao e posteriorizacao dos 
eixos, regulagem da altura, e variacao do tilt, assento e encosto em material impermeavel de alta resistencia 
podendo ser nylon, courvin ou similar, almofada com espuma ortopedica de alta densidade, minima de 23, 
com 3cm de espessura, no mesmo tamanho e tecido do assento, fixavel por velcro nos quatro angulos, 
manoplas emborrachadas, pedais posteriores para conducao por terceiros, tamanho 38 a 50.

>> 
Ref. SAEB => 65.30.19.00097635-0

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

*item com reserva de cota para ME/EPP (art. 48, III da LC nº 123/2006)
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