ANEXO II –TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE

ITEM

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

01

01

40 Unidad

01
01
02

02
03
01

20 unidades
20 unidades
20 unidades

02
02
02
02

02
03
04
05

20 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades

Cabo para espelho bucal que resista à autoclave (garantia de 1
ano de uso)
Espelho bucal plano nº3- aço inox autoclavável (1 ano de garantia)
Espelho bucal plano nº5- aço inox autoclavável (1 ano de garantia)
Sondas exploradoras duplas nº 5 confeccionadas em aço
inoxidável; cabo com ranhuras para apoio digital; polimento
perfeito.
Esculpidor de Hollenback 3s
Colher de dentina nº 12
Colher de dentina nº 5
Pinça clínica universal lisa

02

06

20 unidades

Seringa carpule em aço inoxidável com dispositivo de sucção

02
03

07
01

15 unidades
15 unidades

Espátula nº 60 dupla angulada
Placas de vidro com 5 mm de espessura

03
03
03
04
04
04
05
05

02
03
04
01
02
03
01
02

20Unidades
10Unidades
04 unidades
10 unidades
10 unidades
40 unidades
1 caixa
1 caixa

05
06

03
01

1 unidade
80 pacotes

06

02

15 caixas

07
08

01
01

05 Unidades
04 Caixas

08
08

02
03

5 caixas
20 caixas

09
09
09

01
02
03

10 Unidades
10 Unidades
10 unidades

10

01

3 caixas

10
11

02
01

50 unidades
02 unidades

Potes Dapen de vidro
Potes Dapen de silicone
Jacaré para apreensão de guardanapo
Recortador de margem gengival distal
Recortador de margem gengival mesial
Bandeja clínica em aço inoxidável (medida: 22x17cm)
Pontas tipo agulha para seringa CENTRIX caixa com 20 unidades
Pontas tipo LV anterior para seringa CENTRIX caixa com 20
unidades
Seringa tipo CENTRIX e ponta
Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC não
reciclado, atóxico e higiênico, com tamanho mínimo de 13 cm e
pontas fundidas quimicamente ao tubo com fio galvanizado para
evitar oxidação; Apresentação: Pacote com 40 unidades, colorido.

Sugador aspirador para tratamento endodôntico, agulha de
plástico maleável e descartável, esterilizado e embalado
separadamente, fácil adaptação e dobrável para facilitar o
procedimento. Caixa c/20 unidades.
Tubos de vaselina sólida – 30 g
Tira de Poliéster para restauração interproximal de 10x120x0,05
mm, cx 50 unid.
Tira de lixa de aço
Tira de lixa de poliéster para acabamento dental dupla (com
granulação média, centro neutro e granulação fina)
Flúor Gel Neutro – 1,23% Sabor Tutti-fruti (validade 2 anos)
Flúor Gel Acidulado – 1,23% Sabor Tutti-fruti (validade 2 anos)
Pasta profilática com flúor, sabor Tutti-fruti, tubo de 90 g. Indicada
para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de
detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do
tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças
periodontais.
Bicarbonato de sódio para profilaxia odontológica, extra fino em
Sachet 40 g.
Escova de Robinson branca em forma cônica
Solução de dicluconato de clorexidina a 2%

11
11
12
12
12
12
12
13
13

02
03
01
02
03
04
05
01
02

10 Frascos
3 litros
02 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
09 Conjuntos
10 conjuntos

14
15

01
01

02 Frascos
03 Caixas

15

02

05 Unidades

16

01

3 unidades

16

02

2 unidades

16

03

2 unidades

17

01

01 frasco

17

02

01 frasco

17
17

03
04

03 frascos
03 frascos

18

01

02 Pacotes

19
19
20
21
22

01
02
01
01
01

02 unidades
05 unidades
20 unidades
01 caixa
20 Pacotes

22

02

20 Pacotes

22
22

03
04

03 pacotes
20 Pacotes

500 ml de Gluconato de Clorexidina a 0,12%
Água oxigenada 10 volumes
Formocresol(Validade 2 anos)
Hidróxido de cálcio P.A. (Capeador pulpar com validade 2 anos)
Eugenol (Validade 2 anos)
Otosporim(Validade 2 anos)
Paramonoclorofenol(Validade 2 anos)
Cimento de Oxido de zinco e eugenol reforçado (IRM)
Cimento de hidróxido de cálcio, radiopaco, para capeamento
pulpar e forramento cavitário, contendo 01 tubo de pasta base 13
grs, 1 tubo de pasta catalizadora 11 grs e 1 bloco de mistura..
Guta percha em bastão, frasco com 40 unidades
Pincéis descartáveis com ponta com ajuste de ângulo de fixação,
na cor azul ou roxa. Apresentação: Caixa com 144 unidades
(Bendabrush).
Pincel nº 5 para resina acrílica
Kit para moldagem a base de silicone de condensação
DENSO: de baixa viscosidade, que possua cargas esferoidais que
proporcionem a propriedade reológica e menor densidade da
massa, possua aroma de limão, de cor azul; Apresentação: Frasco
com 1Kg.
FLUIDO : Material de moldagem a base de silicone de
condensação de alta viscosidade, que possua estabilidade
dimensional por 72 horas, de cor rosa; Apresentação: Tubo com
120 gramas.
CATALISADOR : Pasta catalisadora compatível com o DENSO e
FLUIDO; Apresentação: Tubo com 50 gramas.
CATALISADOR : Pasta catalisadora compatível com o DENSO e
FLUIDO; Apresentação: Tubo com 50 gramas.
FLUIDO : Material de moldagem a base de silicone de
condensação de alta viscosidade, que possua estabilidade
dimensional por 72 horas, de cor rosa; Apresentação: Tubo com
120 gramas.
Acrílico Auto Polimerizante pó, copolímero para provisórios e
facetas. Cor 62, frasco com 220grs.
Acrílico Auto Polimerizante pó, copolímero para provisórios e
facetas. Cor 66, frasco com 220grs.
Duralley Pó (vermelho)
Acrílico auto polimerizante líquido, frasco com 120 ml, compatível
com o pó.
Pinos para moldagem intra radicular e/ou confecção de núcleo
metálico.Resistentes a fratura de tamanhos variados. Embalagem
com 50 unidades. (pinjet)
Lamparina (metálica) à álcool
Pavio para Lamparina
Disco de carborundum
Godiva verde em bastão
Gesso pedra tipo III, de endurecimento rápido, produzido pelo
processo de calcinação em autoclave, indicado para confecção de
trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, com
expansão de 0,30% (alta).
Gesso pedra tipo IV, de endurecimento rápido, produzido pelo
processo de calcinação em autoclave. Elevada resistência à
compressão e abrasão, com expansão de no máximo 0,10%.
Gesso branco para ortodontia 1 Kg
Alginato para moldagem: Alginato siliconizado tipo I, presa rápida,
grande elasticidade e resistência ao rasgamento, alta resistência a

22
23
23

05
01
02

04 unidades
20 unidades
02 conjuntos

23
24

03
01

02 conjuntos
02 Frascos

25
25
25
26

01
02
03
01

01 unidade
01 unidade
01 Tubo
10 caixas

27

01

01 Pote

28

01

50 unidades

28

02

06 Tubos

28

03

06 Tubos

28

04

06 Tubos

28

05

06 Tubos

28

06

06 Tubos

28

07

06 Tubos

28

08

06 Tubos

28

09

06 Tubos

compressão, pacote com 454 gramas.
Pasta Zinco Enólica para moldagem (com 2 bisnagas – 120g)
Moldeira alumínio parcial perfurada
Moldeira total lisa de adultos edêntulos em aço inoxidável (Com 8
unidades)
Moldeira de plástico perfurada para adulto (Kit com seis moldeiras)
Fio retrator gengival, 100% algodão egípcio, trançado e com fibras
paralelas. Frasco com 259 cm de fio tamanho 2.
Fluxo de solda prata para ortodontia
Fio de solda de prata para ortodontia de 0,5 mm x 3,0 m
Gás Butano para máquina de solda
Cunha de Madeira colorida anatômica, vários tamanhos,
embalagem com 100 unidades.
Amálgama em cápsulas, uma porção, contendo 40 a 45% de
prata, 31 a 31,3% de estanho e 24 a 28,7% de cobre. Mercúrio
na proporção: 1/0, 86 à 1/1 e isenta de fase gama II. Cápsulas
com iso 24234 e ANSI/ADA especificação n° I. Pote com 500
cápsulas.
Seringa de Ácido fosfórico 37%, condicionador dental em Gel, com
clorexidina a 2%, tixotrópico;seringa com 2,5ml / REG.MS
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na cor A1 de esmalte
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na cor A1 OPACA
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na cor A2 de esmalte
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na cor A2 incisal
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na A2 OPACA
Resina restauradora submicrohíbrida; com tamanho médio das
partículas de 0,5 micrômetro; porcentagem por volume de carga
inorgânica total de 59% em dentina e 58,5% em esmalte e incisal;
porcentagem por peso de carga  norgânica total 78% em dentina
e 77% em esmalte e incisal; radiopaca pela ação de Cristais de
Bário Atomizados; que possua fluorescência, que não adira ao
instrumental; Apresentação: seringas com 4 gramas na cor A3
esmalte
Resina restauradora submicrohíbrida; com tamanho médio das
partículas de 0,5 micrômetro; porcentagem por volume de carga
inorgânica total de 59% em dentina e 58,5% em esmalte e incisal;
porcentagem por peso de carga  norgânica total 78% em dentina
e 77% em esmalte e incisal; radiopaca pela ação de Cristais de
Bário Atomizados; que possua fluorescência, que não adira ao
instrumental; Apresentação: seringas com 4 gramas na cor A3
OPACA
Resina restauradora submicrohíbrida; com tamanho médio das
partículas de 0,5 micrômetro; porcentagem por volume de carga
inorgânica total de 59% em dentina e 58,5% em esmalte e incisal;

28

10

06 Tubos

28

11

06 Tubos

28

12

06 Tubos

28

13

06 Tubos

28

14

10 unidades

29

01

10 unidades

30

01

20 conjuntos

31

01

20 unidades

31

02

10 conjuntos

32

01

10 unidades

33

01

2 unidades

34

01

5 unidades

34

02

5 unidades

35

01

3 conjuntos

porcentagem por peso de carga  norgânica total 78% em dentina
e 77% em esmalte e incisal; radiopaca pela ação de Cristais de
Bário Atomizados; que possua fluorescência, que não adira ao
instrumental; Apresentação: seringas com 4 gramas na cor A3,5
de esmalte
Resina restauradora submicrohíbrida; com tamanho médio das
partículas de 0,5 micrômetro; porcentagem por volume de carga
inorgânica total de 59% em dentina e 58,5% em esmalte e incisal;
porcentagem por peso de carga  norgânica total 78% em dentina
e 77% em esmalte e incisal; radiopaca pela ação de Cristais de
Bário Atomizados; que possua fluorescência, que não adira ao
instrumental; Apresentação: seringas com 4 gramas na cor
Resina restauradora submicrohíbrida; com tamanho médio das
partículas de 0,5 micrômetro; porcentagem por volume de carga
inorgânica total de 59% em dentina e 58,5% em esmalte e incisal;
porcentagem por peso de carga  norgânica total 78% em dentina
e 77% em esmalte e incisal; radiopaca pela ação de Cristais de
Bário Atomizados; que possua fluorescência, que não adira ao
instrumental; Apresentação: seringas com 4 gramas na cor A3,5
OPACA
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na cor B1 de esmalte.
Resina composta direta micro híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, carga microglass, que proporcione efeito camaleão,
com matriz orgânica de bis-gma e partículas de bário ou bis-gma e
partículas de zircônia/sílica, na cor B1 OPACA
Adesivo dentinário monocomponente (primer e adesivo juntos)
fotoativado, composto de bis-gma, HEMA, diuretano dimetacrilato,
copolímero do ácido polialcenóico, canforoquinona, água, etanol,
e glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de nano partículas de
sílica (5 nanometros). Frasco de 6 g.
Espátulas banhadas em nitreto de titânio para inserção de resina
composta, autoclavável.
Cimento de ionômero de vidro condensável, de alta viscosidade,
para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
quimicamente ativado, radiopaco, ácido/base, de boa estética, de
fácil manipulação, com rápido endurecimento e que possa ser
esculpido com facilidade, com as características de
biocompatibilidade, grande adesão química, baixa solubilidade,
adesão em superfícies úmidas e liberação contínua de flúor.
Ácido poliacrílico a 11,5%. Condicionador dentinário, tendo em
sua composição ácido poliacrílico, glicerina, azul de metileno,
água deionizada, frasco com 10 ml e registro no MS.
Cimento de ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável. Kit
com 5g de pó + 2,5ml de líquido + colher dosadora. Na cor A2.
Verniz com fluoreto de sódio a 6 % e de cálcio a 6% e etanolEmbalagem contendo 8 gramas de verniz e 8 gramas de solvente.
kit de Coroa de poliéster para dentes decíduos anteriores Kit
4154 (com 64 unidades)
Ponta para Ultrassom Perio E Dabi Atlante p/ Profi Neo, para
remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais
dos dentes anteriores.
Ponta para Ultrassom Perio Supra Dabi Atlante p/ Profi Neo, para
remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes, sendo
mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos
axiais.
Cimento Cirúrgico. Caixa contendo 1 bisnaga de Pasta Base com

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
38

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
01

16 unidades
16 unidades
16 unidades
16 unidades
16 unidades
16 unidades
16 unidades
4 unidades
4 unidades
4 unidades
40 caixas
100 caixas
100 caixas
60 unidades
40 unidades
500 unidades
20 pacotes

38

02

11 caixas

39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41

01
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01

3 caixas
3 caixas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 placas
2 unidades

41

02

10 unidades

42

01

02 caixas

43
43

01
02

6 unidades
6 unidades

43

03

43

04

2 Unidades

43

05

2 Unidades

44

01

10 frascos

45

01

10 Unidades

2 Unidades

90g e 1 bisnaga de Pasta Aceleradora com 90g.
Cureta Goldman Fox 1
Extrator de tártaro MacCal 13/14
Extrator de tártaro MacCal 17/18
Cureta Gracey 5-6
Cureta Gracey 7-8
Cureta Gracey 11-12
Cureta Gracey 13-14
Lima para osso, periodontal Schluger
Gengivótomo de Kirkland
Gengivótomo de Orban
Luvas de procedimento XP
Luvas de procedimento P
Luvas de procedimento M
Luvas cirúrgicas estéreis n 7,5
Luvas cirúrgicas estéreis n 6,5
Sobreluvas de plástico
Touca descartável (com 100 unidades),  no 45x50 cm, fabricação
automatizada, 100% polipropileno, com elástico especial em todo
o perímetro da touca, soldadas eletronicamente por ultra som
Máscara cirúrgica descartável, com elástico, com clipe de ajuste
nasal, tripla camada, com filtro EFB > 97% de retenção biológica,
branca. Caixa com 50 unidades.
Cera nº 7
Cera utilidade
Dentes em acrílico anteriores na cor 62 e tamanho A23
Dentes em acrílico anteriores na cor 62 e tamanho A26
Dentes em acrílico anteriores na cor 62 e tamanho 266
Dentes em acrílico anteriores na cor 62 e tamanho 264
Dentes em acrílico anteriores na cor 62 e tamanho 3P
Dentes em acrílico anteriores na cor 62 e tamanho 3N
Dentes em acrílico anteriores na cor 66 e tamanho A23
Dentes em acrílico anteriores na cor 66 e tamanho A26
Dentes em acrílico anteriores na cor 66 e tamanho 266
Dentes em acrílico anteriores na cor 66 e tamanho 264
Dentes em acrílico anteriores na cor 66 e tamanho 3P
Dentes em acrílico anteriores na cor 66 e tamanho 3N
Kit Acabamento e Polimento de RESINA COMPOSTA- Silicones
Abrasivos.
Pasta de polimento de resina. Indicado para polimento de brilho
final de Porcelanas, Esmalte, Resinas (inclusive as de
laboratórios), e todos os demais tipos de materiais restauradores.
Discos de lixa estilo Soflex para acabamento de resina. Kit com 50
unidades sortidas. Tamanho 3/4. Série Azul (Nacional).
Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG Forma de Chama
Broca Carbide Multilaminada 30 Lâminas FG Forma de Ponta de
Lápis
Borracha para polimento de amálgama para contra-ângulo na cor
AZUL formato de chama
Borracha para polimento de amálgama para contra-ângulo na cor
VERDE formato de chama
Borracha para polimento de amálgama para contra-ângulo na cor
MARROM formato de chama
Verniz forrador de cavidades cuja composição seja Nitrocelulose e
que contenha acetato de etila e álcool etílico como excipientes.
Frascos com15 ml.
Pincel para resina ( pelo de marta)

46

01

2000
Unidades

46

02

2000
Unidades

47

01

30 frascos

48
49
50

01
01
01

20 pacotes
10 Unidades
20 pacotes

51

01

11 caixas

51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

02 pacotes
02 pacotes
20 Frascos
20 Frascos
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
25 unidades
25 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
06 unidades
15 unidades
15 unidades
15 unidades
15 unidades
15 unidades
05 unidades
15 unidades
15 unidades
20 unidades
20 unidades

Kits de saúde bucal contendo escova infantil (com cerdas de nylon
macias, com três fileiras de tufos, contendo de 23 a 29 tufos,
aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto e opaco,
medindo entre 13 a 16 cm, anatômico com empunhadura,
embaladas individualmente em estojo de PVC cristal), fio dental de
25 m e creme dental de 50g, em sacolinha de PVC grosso, leitoso,
onde seja possível impressão de publicidade institucional da
prefeitura, com fecho de pressão.
Kits de saúde bucal contendo escova adolescente (com cerdas de
nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo de 30 a 38 tufos,
aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto e opaco,
medindo entre 16 a 18 cm, anatômico com empunhadura,
embaladas individualmente em estojo de PVC cristal), fio dental de
25m e creme dental de 50g, em sacolinha de PVC grosso, leitoso,
onde seja possível impressão de publicidade institucional da
prefeitura, com fecho de pressão.
Evidenciador de placa bacteriana a base de fuccina em solução
líquido. Frasco com 10 ml
Abaixador de língua de madeira (com 100 unidades)
Fio Dental (500m)
Babador descartável impermeável, duas camadas (papel +
plástico), tamanho 33 cm x 49 cm, pacote com 100 unidades.
Filme para radiografia intra-oral, periapical, com invólucro de
plástico, adulto. Caixa com 150 unidades.
Ficha furada para Rx com 1 furo. Pacote com 100 unidades.
Ficha furada para Rx com 2 furos. Pacote com 100 unidades.
Revelador de radiografia odontológica
Fixador de radiografia odontológica
Broca Carbide AR nº 1/4
Broca Carbide AR nº 1/2
Broca Carbide AR nº 330
Broca Carbide AR nº 329
Broca Carbide AR nº 245
Broca Carbide AR nº 1556
Broca Carbide AR nº 1557
Broca Carbide AR nº 1558
Broca Carbide AR Esferica nº 2
Broca Carbide AR Esférica nº 3
Broca Carbide AR Esferica nº 4
Broca Carbide AR Esferica nº 5
Broca Carbide AR Esferica nº 6
Broca Carbide AR Esferica nº 8
Broca Carbide AR Tronco cônica nº 170
Broca Carbide AR Tronco cônica nº 170L
Broca diamantada cone invertido1032
Broca diamantada cone invertido 1033
Broca diamantada cone invertido 1035
Broca diamantada chama1111
Broca diamantada chama1111FF
Broca diamantada conica topo arredondado 2134
Broca diamantada ponta de lápis 3195
Broca diamantada ponta de lápis 3195FF
Broca diamantada conica topo arredondado 4137
Broca diamantada conica topo arredondado 4138

53
53
53

11
12
13

10 unidades
10 unidades
10 unidades

Broca diamantada nº 3097
Broca diamantada nº 3098
Broca diamantada nº 3070

53

14

10 unidades

Broca diamantada nº 1019 de 28 mm

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01

10 unidades
10 unidades
10 unidades
20 unidades
20 unidades
20 unidades
10 unidades
20 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
02 Caixas

54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
56

02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
01

02 Caixas
02 Caixas
02 Caixas
12 unidades
05 unidades
05 unidades
05 unidades
10 unidades
10 unidades
12 Unidades
10 unidades

56

02

10 unidades

56

03

Broca diamantada nº 5015
Broca esférica diamantada nº 1012
Broca esférica diamantada nº 1013
Broca esférica diamantada nº 1014
Broca esférica diamantada nº 1015
Broca esférica diamantada nº 1016
Broca esférica diamantada nº 1016 HL
Broca esférica diamantada nº 3168
Broca esférica diamantada nº 3168FF
Broca diamantada cilíndrica nº 3215
Broca diamantada cilíndrica nº 3216
Mandril adaptador metálico para contra ângulo (para brocas de
alta rotação Fg) cx com 06 unidades cada
Brocas de largo nº 1 de 32mm cx com 06 unidades
Brocas de largo nº 2 de 32mm cx com 06 unidades
Brocas de largo nº 3 de 32mm cx com 06 unidades
Brocas Endo Z
Broca para acabamento extra fino de resina 3195 FF
Broca para acabamento extra fino de resina 3118 FF
Broca para acabamento extra fino de resina 3168 FF
Broca minicut cilíndrica
Broca maxicut forma de chama
Óleo lubrificante para alta e baixa rotação
Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada;
utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m²,
filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml²
abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de
fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo
de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não autoselante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA
ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade;
CBPF; nº de lote, dimensões 150x100mm x 100 mts, embalagem
individual com dados de identificação, data de fabricação; data de
validade , CBPF nº de lote
Apresentar amostra
Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada;
utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m²,
filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml²
abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de
fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo
de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não autoselante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA
ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade;
CBPF; nº de lote, dimensões 70x100mm x 100 mts, embalagem
individual com dados de identificação, data de fabricação; data de
validade , CBPF nº de lote
Apresentar amostra
Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada;
utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m²,
filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml²
abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de
fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo
de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não autoselante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA
ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade;
CBPF; nº de lote, dimensões 200x100mm x 100 mts, embalagem
individual com dados de identificação, data de fabricação; data de
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validade , CBPF nº de lote
Apresentar amostra
Bobina papel grau cirúrgico composto de celulose tratada;
utilizado em autoclave, uma face em papel grau cirúrgico 60g/m²,
filme tri-laminado de poliéster/polipropileno54g/ml² e/ ou 57g/ml²
abertura asséptica, sem rasgos no filme com menor liberação de
fibras, com indicador químico tipo mudança de cor após processo
de esterilização, atóxico,resistente a rasgos e inodor, não autoselante para uso de seladora; termo selante – registro na ANVISA
ISO9001/200, laudo BFE, embalagem com dados de validade;
CBPF; nº de lote, dimensões 300x100mm x 100 mts, embalagem
individual com dados de identificação, data de fabricação; data de
validade , CBPF nº de lote
Apresentar amostra
Gaze hidrófila 7,5cmx 7,5 pct com 500 unidades cada
Fita zebrada para esterilização em autoclave (enviar amostra)
Integrador químico Classe 5 -Vapor, fita dupla (caixa com 250 fitas
duplas)
Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização à vapor.
Apresentação: frasco plástico contendo tira de papel com esporos
de Geobacillusstearothermophilus ATCC 7953 e ampola de vidro
selada com meio de cultura. Caixa com 10 unidades.
Escova de aço para limpeza de brocas odontológicas
Detergente Enzimático com 4 enzimas: amilase, protease, lipase,
carboidrase, solubilizante, tensoativo não iônico, solvente,
corante, essência floral e água deionizada. Com proporção de
mistura de 5ml para 1 litro de água, para imersão por 5 minutos,
com 24 meses de validade.
Detergente neutro para limpeza de superfícies, pronto para uso,
contendo água purificada, ácido alquil benzeno sulfônico linear,
lauril éter sulfato de sódio, dietanolamida de ácido graxo de coco,
hidróxido de sódio, derivado de isotiazolinona, cloreto de sódio,
ácido cítrico anidro e ci 19140. Deve conter tensoativo
biodegradável. Galões de 5 litros.
Extirpa nervos sortidos, estéreis, embalados individualmente
(Caixa com 15 blisters com 10 unidades cada).
Extirpa nervos nº15, estéreis, embalados individualmente (Caixa
com 15 blisters com 10 unidades cada).
Cone de papel absorvente 15 a 40, embalados 5 a 5, em células
esterilizadas, com 180 pontas no total, tamanho 29mm
Cone Acessórios de guta- percha tamanho: M (R5) com120
unidades
Cone Acessórios de guta- percha tamanho: Fm (R4) com120
unidades
Cone Acessórios de guta- percha tamanho: F. (R3) com120
unidades
Série com seqüência de 5 limas rotatórias NiTi para aparelho tipo:
EASY e/ou X-SMART, 25mm.
Série com seqüência de 5 limas manuais NiTi (25 mm)
Lima endodôntica tipo Kerr nº 15 a 40 (21mm)
Lima endodôntica tipo Kerr nº 45 a 80 (21mm)
Lima endodôntica tipo Kerr Flexofile nº 15 a 40 (25mm)
Lima endodôntica tipo Kerr nº 45 a 80 (25mm)
Lima endodôntica tipo Kerr nº 08 (25mm) (MEDIN NÃO
ATENDE)
Lima endodôntica tipo Kerr nº 10 (25mm) (MEDIN NÃO
ATENDE)
Lima endodôntica tipo Kerr nº 15 (25mm)

64

01

10 unidades

65
66
67
67
67
68
69

01
01
01
02
03
01
01

10 unidades
02 caixas
20 Litros
5 Litros
20 Litros
01 unidade
20 caixas

69
69
70

02
03
01

08 unidades
02 Frascos
06 Kits

70

02

03 caixas

70
71

03
01

02 Frascos
50 caixas

71

02

50 caixas

72

01

10 caixas

72
73

02
01

08 unidades
08 unidades

73
73
73

02
03
04

02 unidades
10 unidades
10 unidades

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

10 unidades
5 unidades
5 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades
12 unidades
06 unidades
15 unidades

74
74
75
75

01
02
01
02

02 caixas
02 caixas
10 unidades
10 unidades

75
76

03
01

10 unidades
80 caixas

76

02

40 unidades

Kit de espiral lentulo 25mm para contra ângulo de nº 25, 30, 35 e
40
Endo Ice
Stops de silicone; envelope com 100 unidades
Hipoclorito de sódio a 2.5%
Hipoclorito de sódio a 5,25%
Hipoclorito de sódio a 1%
Lupa de aumento frontal, de cabeça.
Lençol de borracha 6x6, para isolamento absoluto cx. com 26
unidades embaladas individualmente.
Arco de Young de plástico autoclavável
Pó de Óxido de Zinco 50 g
Cimento obturador endodôntico à base de óxido de zinco e
eugenol, com 12g de pó e 10 ml de líquido, com boa tolerância
pelos tecidos apicais, radiopacidade, que proporcione uma mistura
homogênea e um perfeito escoamento.
Pasta Calen de Hidróxido de cálcio para uso Endodôntico,
contendo 49,77g% de hidróxido de cálcio, excipientes: Óxido de
Zinco, Colofônia e PEG 400. Apresentação: 2tubetes com 2,7 g de
pasta de Hidróxido de Cálcio cada.
Óleo de laranja, solvente de guta percha
Fio de sutura agulhado 3.0, de seda preta, trançada, não
absorvível, 45 cm, agulha tipo X-17 Ethipoint de 17 mm,
descartável, esterilizados por raios gama, caixa com 24
envelopes.
Fio de sutura agulhado 4.0, de seda preta, trançada, não
absorvível, 45 cm, agulha tipo X-17 Ethipoint de 17 mm,
descartável, esterilizados por raios gama, caixa com 24
envelopes.
Esponja hemostática de colágeno hidrolisado com fibrina. Caixa
com 25 unidades.
Alveolex curativo alveolar com própolis, com 10 gramas.
Cuba Cirúrgica redonda em aço inoxidável tamanho
10cm(diâmetro) x 5cm (profundidade)
Fórceps infantil 101 em aço inoxidável
Alavanca apical de ponta reta em aço inoxidável infantil
Afastador de Minesota em aço inoxidável (outro modelo não
atende)
Cureta de Lucas nº 86 cirúrgica em aço inoxidável
Tesoura cirúrgica modelo Iris Reta
Tesoura cirúrgica modelo Iris Curva
Espátula nº 7 em aço inoxidável
Pinça porta agulha Mathieu 14 cm em aço inoxidável
Pinça porta agulha MayoHegar 14 cm em aço inoxidável
Pinça porta agulha MayoHegar 17 cm em aço inoxidável
Pinça Goiva com ponta ativa curvada em aço inoxidável
Fórceps baioneta em aço inoxidável(chifre de boi)
Cabo de bisturi nº 3 em Aço inoxidável com tratamento térmico
total segundo a NBR ISO 7153-1.
Lâmina de bisturi nº 15
Lâmina de bisturi nº 12
Broca esférica de Tungstênio para cirurgia para peça de mão nº 8
Broca cilíndrica de Tungstênio para cirurgia para peça de mão nº
702
Broca Zecrya
Anestésico Lidocaína HCl 2% c/ vasoconstritor epinefrina
1:100000
Potes de anestésico tópico gel – Benzocaína (200mg/g), pote com
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12 g, sabor tutti fruti ou pina colada, uso pediátrico e adulto, para
uso tópico em mucosas
Agulha gengival descartável, CURTA, com cânula de comprimento
de 25mm, calibre 30 G, que possua bisel triplo e seja siliconizada,
estéril e embalada individualmentedeve possuir gravação de
MARCA, TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico
que também sejam estéreis, de preferência alojadas em blísteres
lacrados, com prazo de validade superior a 4 anos. Caixa com 100
unidades.
Agulha gengival descartável, LONGA, com cânula de comprimento
de 30a 40mm, calibre 27 G, que possua bisel triplo e seja
siliconizada, estéril e embalada individualmentedeve possuir
gravação de MARCA, TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas
de plástico que também sejam estéreis, de preferência alojadas
em blísteres lacrados, com prazo de validade superior a 4 anos.
Caixa com 100 unidades.
Filtro de ar triplo para compressor odontológico: filtro regulador de
pressão (regulagem da pressão de saída, e pré filtragem com
elemento de bronze sinterizado ou polipropileno poroso de 5µ, que
retém até 80% das impurezas sólidas e líquidas), filtro de ar
coalescente (que retém aerossóis, óleo, água e partículas sólidas)
e filtro de carvão ativado (retém o vapor de óleo e a maioria dos
odores de hidrocarbonetos) integrados (3 em 1), com manômetro
3
e suporte para fixação, com vazão de 780L/min a 7 Kgf/cm ,
medida: ¼”, copo em policarbonato.
Aparelho PORTÁTIL de Laserterapia de baixa intensidade, com
dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, 660 nm (Laser
vermelho) e 808 nm (Laser infra-vermelho).Deve conter Caneta
portátil com os dois lasers 660nm e 808nm + 03 óculos de
segurança sendo 02 para profissional e 01 paciente + manual de
instrução + cd de protocolos clinicos + fonte de alimentação.
Garantia de pelo menos 12 meses. Indicado para o tratamento de
Mucosite oral, Terapia Fotodinâmica (PDT), Herpes Zoster,
Nevralgia do trigêmeo, Paralisia facial, Dores articulares,
Inflamações em geral, Lesões da mucosa oral, Hipersensibilidade
dentinária, Aftas e Candídiase, Dor e disfunção de ATM, Herpes
simples labial recorrente, Tratamento periodontal, Dentística
restauradora, Tratamento ortodôntico, Tratamento endodôntico,
Língua geográfica, Liquen plano oral, Pós-operatório cirúrgico,
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Pós-operatório de implantes, Queilite Angular, Trismo, Xerostomia,
Cefaléia, ILIB.
Vibrador de gesso para prótese odontológica, com corpo e prato
resistentes, alto impacto, chassis em aço, com pintura epóxi,
regulagem gradativa da vibração, bivolt, base com ventosa, com
dois pratos: um com apoio de moldeira e outro liso.
Mocho odontológico na cor VERDE CLARO, com 02 (duas)
alavancas sublaterais, regulagem longitudinal e de inclinação.
.Movimentos acionados por meio de alavanca sublateral
independente e amortecidos por sistema de gás pressurizado que
permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura
desejada. Base giratória, com cinco rodízios duplos, resistentes,
que suporte até 250 kg e proporcione melhor estabilidade e
movimentação. Encosto com regulagem longitudinal que
proporcione melhor ajuste. Fácil regulagem da inclinação e altura

82

01

2 unidades

83

01

2 unidades

do encosto por alavanca independente, que permita ajuste
anatômico. Assento e encosto estofados anatomicamente e
totalmente sem costuras. Deve oferecer grande conforto ao
profissional e facilidade na limpeza e desinfecção. Deve ter
proteção do encosto reforçada.
Pistola de limpeza para ar comprimido e água para secagem de
instrumentais na CME. indicada para auxílio nos processos de
lavagem e secagem em centrais de materiais e esterilização,
fabricada em alumínio e aço inox, funciona acoplada à rede de ar
comprimido ou água, bico universal que se adapta aos mais
diversos tipos de instrumentais médicos e odontológicos, produto
resistente, compacto e de fácil utilização, com cabo com 3,5
metros de comprimento e conectores em aço inox.
Mini-incubadora para testar o processo de esterilização a vapor no
ciclo de 24 ou 48 horas. Capacidade para incubar até 04
indicadores biológicos. Voltagem automática. Produzida dentro
dos padrões da ISO 9001:2000 - Sistema de Gestão de
Qualidade, ISO 14001 – Gestão Ambiental, ISO 13485 –
Aparelhos Médicos e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
Especificações Técnicas Capacidade para: 4 indicadores
biológicos. Peso: 240 g Espaço livre total: 15 cm para cada lado
Espaço livre para a abertura da tampa: 12 cm Dimensões externas
(A x D): 8,7 x 7,6 cm Dimensões tampa (A x D): 3,3 x 7 cm.
Voltagem: 90 - 253V ~ monofásico Frequência: 50/60 Hz Potência:
10 Watts. Consumo de energia: 10 Watts hora.

