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CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 19/0012-CC 
REGISTRO DE PREÇOS 

                                                           

PARECER TÉCNICO 

 

 
ITEM 

USO INTERNO 
(Nº DA RCMS E 

ITEM) 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL 

ESTIMADA 

UNIDAD 
E DE 

MEDIDA 

10 19/4527 – 1 Selante de sulcos e cicatriculas fotoativado 

APROVADAS : MAQUIRA, MAX SEAL MAQUIRA, 
BIOSEAL - ótima consistência, escoamento, liberação de 
flúor e fácil aplicação . 

REPROVADAS : PREVENT - a viscosidade não é muito 
boa. 

Obs : HOSPFLEX - não é marca de selante dental . É 
marca de envelopes auto selante para esterilização .  

 

13 CAIXA 

11 19/4527 – 2 Cursor stops de silicone de 1,0 mm c/100 und 

APROVADAS : ANGELUS, MAQUIRA , MK LIFE - tem  
perfuração centralizada, facilitando a colocação da lima e 
evitando a torção do instrumento. 

 

 

10 PACOTE 

12 19/4527 – 3 
Lancetas descartável estéril ativada por contato agulha 
com 1,8mm profundidade. cx c/100 und. 
APROVADA : MEDLEVENSOHN - atende as 
necessidades de uso, são ativadas por contato e estão 
em conformidade para fins de aplicação da NR 32. 

130 CAIXA 

13 19/4527 – 4 Protetor de cerdas p/escova dental adulta 

APROVADAS : ALG, MEDFIO, ULTRA, DENTAL K , 
HILLO, SANIFIL - possuem qualidade satisfatória , se 
adequando a cabeça da escova . 

REPROVADA : CURAPROX - são em formato de 
bichinhos se adequando mais as escovas infantis.  

30.000 UNIDADE 

14 19/4527 – 5 Escova dental infantil c/cerdas macias e cabo plastic. 

APROVADAS : ALG DENTAL, ULTRA , MEDFIO, 
DENTAL K , HILLO , NOSLIG -  cerdas macias , cabeça 
anatômica, fácil manuseio e atendem as nossas 
expectativas 

15.000 UNIDADE 

15 19/4527 – 6 Creme dental de 50 g. 

APROVADAS : FREEDENT, ICE CLEAN, ICEFRESH, 
COLGATE, HILLO - atendem bem as necessidades como 
auxiliar de uma boa higiene bucal. 

20.000 UNIDADE 

 

16 19/4527 – 7 
Ácido fosfórico em gel a 37% para condicionamento 
dental. Seringa de 2,5 ml embalagem com 3 seringas. 

APROVADAS : VILLEVIE, MAQUIRA , ALPHA ETCH        
( DFL ) - bom escoamento ,menos fluidez, viscosidade 
adequada, fácil aplicação  e de forte ação anti bacteriana  

REPROVADAS : ALLPLAN, ACIDO P-GEL  - precisa ficar 
na geladeira, porque escoa muito , dificultando o 
processo de ataque ácido .  

360 UNIDADE 

http://www.sescma.com.br/
mailto:cpl@ma.sesc.com.br


3 
Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br 

Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24, 
Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577│ e-mail: cpl@ma.sesc.com.br 

 

 

ATAQUE GEL BIODINAMICA - a consistência do material 
não é boa, muito espesso  

17 19/4527 – 8 adesivo single bond 

APROVADO : SINGLE BOND/ 3M - excelente qualidade, 
alto rendimento, primer e adesivo num só frasco. 

REPROVADO : AMBAR 6 ML - embalagem péssima , 
dificultando a retirada do produto e disperdiçando muito o  
material . 

140 UNIDADE 

18 19/4527 – 9 
Anestésico local cloridrato de prilocaína 3% bio pressin, 
felipressina cx. c/50 
APROVADAS : CITANEST , PRILONEST ( DFL/NOVA 
DFL ) - anéstésico seguro, de boa absorção e boa 
qualidade . 

100 CAIXA 

19 19/4527 – 10 Aplicador descartável microbrush emb. c/100 und 

APROVADAS : CAVIBRUSH (FGM ), KG SORENSEN, 
VIGODENT, ANGELUS - resistentes e não soltam pelos 

455 CAIXA 

20 19/4527 – 11 Resina z 250 cor ud dentina universal 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica. 

30 UNIDADE 

21 19/4527 – 12 Cone de papel absorvente 1 série cx. c/120 und 

APROVADAS : TANARI, DIADENT - QUIMIDROL, META 
INJECTA, BOMA , MAILLEFER - alto poder de secagem 
dos condutos, possuem rigidez adequada e alta 
resistência a desintegração .  

80 CAIXA 

22 19/4527 – 13 Cone de papel absorvente 2 série cx. c/120 und 

APROVADAS : TANARI, DIADENT- QUIMIDROL, META, 
INJECTA, BOMA, MAILLEFER ( DENTSPLY ) – alto 
poder de secagemdos condutos, possuem rigidez 
adequada e alta resistência a desintegração. 

 

80 CAIXA 

23 19/4527 – 14 
Escova dental adulto média c/cerdas macias e cabo de 
plástico 
 
APROVADAS : ALG DENTAL, ULTRA , MEDFIO, 
DENTAL K , COLGATE,  HILLO , NOSLIG -  cerdas 
macias , cabeça anatômica, fácil manuseio e atendem as 
nossas expectativas 

15.000 UNIDADE 

24 19/4527 – 15 Eugenol 20 ml 

APROVADAS : MAQUIRA, AAF, BIODINÂMICA - são de 
boa compatibilidade biológica 

 

40 VIDRO 

25 19/4527 – 17 Fio dental c/25 m. 

APROVADAS : ALG , MEDFIO, HILLO , PREVEN - não 
desfiam , muito boa qualidade  

30.000 UNIDADE 

26 19/4527 – 18 
Ionômero de vidro fotopolimerizável p/restauração vitro fill 
lc a3 

 

APROVADA : DFL - excelente adesão a estrutura do 
dente, ótima estética, exelentes propriedades mecânicas , 
liberação de íons fluoretos e fotoativado. 

Obs : VITROFILL LC é onome do produto da marca DFL. 

  

REPROVADAS : RIVA LIGHT CURE, MAQUIRA - 
descola facilmente da cavidade , sendo tambpem 
totalmente radiolúcido. 

260 KIT 
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27 19/4527 – 19 Cureta de mccall nº 17-18 ponta aguda cr-44 

APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, 
favorecendo uma ótima raspagem. 

Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o 
mesmo Golgran 

REPROVADAS : 6B INVENT, HILLO - rápida oxidação  

100 UNIDADE 

28 19/4527 – 20 Linha de sutura agulhada fio de seda cx. c/24 und. 

APROVADA : TECHNEW - fio de qualidade muito boa, 
com agulha pequena, facilitando o procedimento  

REPROVADA : PROCARE - a agulha é muito grande o 
que dificulta a sutura, principalmente nos dentes 
posteriores e o fio arrebenta com facilidade . 

Obs: DFL não é marca de linha de sutura. 

 

 

 

200 CAIXA 

29 19/4527 – 21 Foice de mccal 1-10 (fc-07) 

APROVADA : GOLGRAN - possui um excelente poder de 
corte, favorecendo uma ótima raspagem. 

Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o 
mesmo Golgran 

 

100 UNIDADE 

30 19/4527 – 22 Lamina para bisturi 15 cx. c/100 und 

APROVADAS : SOLIDOR,MAXICOR, CIRUTI - maior 
poder de corte por mais tempo. 

 

 

40 CAIXA 

31 19/4527 – 23 Óleo spray lubrificante 100 ml. / 70 g 

APROVADAS : MAQSPRAY( MAQUIRA ), SS PLUS – 
possuem ação detergente e bactericida, compatíveis para 
todos os equipamentos . 

150 TUBO 

32 19/4527 – 24 Papel graú cirúrgico 100 mm x 100 m 

APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED, HARBO 
MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , 
garantindo a barreira bacteriológica necessária .  

 

 

190 ROLO 

33 19/4527 – 25 Papel graú cirúrgico 50 mm x100 m 

APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED,  HARBO 
MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , 
garantindo a barreira bacteriológica necessária . 

200 ROLO 

34 19/4527 – 26 Película radiográfica adulto cx. c/150 und 

APROVADAS : AGFA DENTUS E-SPEED - KULZER , 
CARESTREAM - bom desempenho, durabilidade, 
qualidade da imagem muito boa , ótimo contraste, tempo 
de revelação e fixação muito bom . 

 

150 CAIXA 

35 19/4527 – 27 Resina fotopolimerizável z100 (A3,5) 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 

170 UNIDADE 
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qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

REPROVADA : MAQUIRA - não é marca fabricante da 
z100.  

36 19/4527 – 28 Revelador p/raio x - frasco c/500 ml 

APROVADA : CARESTREAM ( KODAK )  -  melhor 
visibilidade , menos manchas e maior durabilidade . 

REPROVADA : SELEKT KULZER - oxida rapidamente, 
durabilidade baixa  

100 FRASCO 

37 19/4527 – 29 Roletes dentais de algodão pct. c/100 und 

APROVADA : SS PLUS - padronização de tamanho, 
maior maciez e absorção  

7.500 PACOTE 

38 19/4527 – 30 Taça de borracha 

APROVADAS : MICRODONT, PREVEN - boa flexibilidade 
e maior durabilidade  

 

780 UNIDADE 

39 19/4527 – 31 Tira de lixa p/acab. e polimento 4 mm x 170 mm c/50 und 

APROVADAS : MICRODONT, MAQUIRA -  boa 
resistência, boa abrasividade  

REPROVADAS: PREVEN, IODONTOSUL, 
POLYMASTER - esfarela antes de lixar  

300 ENVELOPE 

40 19/4527 – 32 Resina fotopolimerizável z100 (A3) 

 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica. 

 

130 UNIDADE 

41 19/4527 – 33 Resina fotopolimerizável z100 (A2) 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

 

 

130 UNIDADE 

42 19/4527 – 34 Resina fotopolimerizável z100 (A1) 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

 

 

70 UNIDADE 

43 19/4527 – 35 Resina fotopolimerizável z100 (B2) 

 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

 

 

130 UNIDADE 

44 19/4527 – 36 Resina fotopolimerizável z100 (B3) 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

 

 

130 UNIDADE 
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45 19/4527 – 37 Broca p/acab. de resina (1190-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 

46 19/4527 – 38 Broca p/acab. de resina (1093-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 
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47 19/4527 – 39 Broca p/acab. de resina (2135-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 

48 19/4527 – 40 Broca p/acab. de resina (1112-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 

49 19/4527 – 41 Broca p/acab. de resina (3118-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 

50 19/4527 – 42 Broca p/acab. de resina (3168-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 

51 19/4527 – 43 Broca p/acab. de resina (3195-f) 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - 
pouco uso, perde o corte. 

300 UNIDADE 

52 19/4527 – 44 
Agulha gengival extra curta (15 x 0,30 mm.) de 30 g. cx. 
c/100 und. 

APROVADA : INJEX , DFL - resistente, sem vazamento e 
encaixa perfeitamente na seringa carpule 

REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , 
entortando quando da troca do tubete de anestésico  

50 CAIXA 

53 19/4527 – 45 
Flúor em espuma p/fluoretação de esmalte dental c/1,23% 
de fluoretos frasco c/100 g. 

APROVADAS : FLUOR CARE ( FGM ), MAQUIRA -  boa 
qualidade e de eficácia comprovada como coadjuvante no 
combate as cáries. 

50 FRASCO 

54 19/4527 – 46 
Anéstesico mepivacaína sem vaso constrictor a 30 mg/ml 
- cx. c/50 tubetes 
 
APROVADAS : MEPISV (DFL ) , MEPIVALEM 3% SV        
( DLA ) - boa qualidade , eficaz 

50 CAIXA 

55 19/4527 – 47 Spray p/ teste de vitalidade pulpar c/200 ml 

APROVADAS : ICE TEST , ENDO ICE ( MAQUIRA ) – 
eficaz nos testes de vitalidade dos dentes , composto por 
agentes de resfriamento. 

 

 

20 FRASCO 
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56 19/4527 – 48 Broca 1016 hl 

APROVADA :  MICRODONT, KG SORENSEN - alta 
qualidade do corte e maior tempo de vida útil .  

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso perdem 
o corte . 

 

200 UNIDADE 

57 19/4527 – 49 Broca esférica cirúrgica nº 02 

APROVADAS :  KAVO BURS CARBIDE ( é a mesma 
KAVO ), D PERFECT, ANGELUS, KG SORENSEN, KERR 
alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa 
vida útil. 

 

 

100 UNIDADE 

58 19/4527 – 50 Broca esférica cirúrgica nº 04 

APROVADAS :  KAVO BURS CARBIDE ( é a mesma 
KAVO ), D PERFECT, ANGELUS, KG SORENSEN, KERR 
alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa 
vida útil . 

100 UNIDADE 

59 19/4527 – 51 Broca tronco - cônico cirúrgica nº 701 

APROVADAS :  KAVO BURS CARBIDE ( é a mesma 
KAVO ), D PERFECT, ALL PRIME, ANGELUS, KERR -  
alto desempenho, eficiência do corte elevada  e de longa 
vida útil. 

100 UNIDADE 

60 19/4527 – 52 Broca carbide nº 05 

APROVADAS : KAVO, D PERFECT, ANGELUS KG 
SORENSEN, KERR, LABORDENTAL - alto desempenho, 
eficiência do corte elevada  e de longa vida útil. 

Obs : OPERATORIA não é marca de broca  

100 UNIDADE 

61 19/4527 – 53 Broca carbide nº 06 

APROVADAS : KAVO, D PERFECT, ANGELUS KG 
SORENSEN, KERR, LABORDENTAL - alto desempenho, 
eficiência do corte elevada  e de longa vida útil. 

Obs : OPERATORIA não é marca de broca  

100 UNIDADE 

 

 
62 

 

 
19/4527 – 54 

Caneta de alta rotação, com encaixe de borden, spray 
triplo, fixação da broca pelo saca brocas, rolamento 
metálico, com rotação máxima de 380 mil rpm, pressão de 
ar de 32 libras, autoclavável, nível sonoro de 64 db, 
produzido com latão, alumínio e componentes de  aço inox 
APROVADA : KAVO/ EXTRA TORQUE 605 - excelente 
marca e já de uso na clínica odontológica e eficiência 
comprovada. 
REPROVADAS : DENTEMED, MSK -.barulhenta, pouca 
resistência na colocação da broca , rolamentos se 
danificam com facilidade 

 

 
25 

 

 
UNIDADE 

 
63 

 
19/4527 – 55 

Contra ângulo 1.1. diâmetro 20mm, com sistema  intra 
para acoplamento no micromotor, relação de transmissão 
de rotação 1:1 co baixo nível de autoclavável até 135° c. 

APROVADA :  KAVO/ CONTRA ÂNGULO 500 -  excelente 
marca e já de uso na clínica odontológica e eficiência 
comprovada . 

REPROVADAS : DENTEMED , SAEVO - pouca 
resistência e rolamentos se danificam com facilidade . 

 

 
30 

 
UNIDADE 

http://www.sescma.com.br/
mailto:cpl@ma.sesc.com.br


9 
Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br 

Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24, 
Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577│ e-mail: cpl@ma.sesc.com.br 

 

 

64 19/4527 – 56 Saca broca 

APROVADA : KAVO - fácil manuseio e compatível com a 
marca das canetas de alta rotação.  

REPROVADAS : DENTFLEX, HOL DENT, DX -  são 
incompatíveis com a marcas da caneta de alta rotação já 
em uso na clínica odontológica. 

 

130 UNIDADE 

65 19/4527 – 57 
Anestésico local de cloridrato de lindocaína e fenilefrina, 
novocol cx. c/ 50 und. 
APROVADA : SS WHITE -  qualidade excelente, rápida 
absorção,efeito prolongado  

260 CAIXA 

66 19/4527 – 58 Frasco dappen plástico 

APROVADA: MAQUIRA - bom desempenho e não 
deforma após esterilização. 

REPROVADA : PREVEN - deforma após esterilização . 

65 UNIDADE 

67 19/4527 – 59 Cureta de mccall nº 17-18 ponta arredondada cr-45 

APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, 
favorecendo uma ótima raspagem. 

Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o 
mesmo Golgran 

 

60 UNIDADE 

68 19/4527 – 60 Cureta de mccall nº 13-14 ponta aguda cr- 41 

APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, 
favorecendo uma ótima raspagem . 

Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o 
mesmo Golgran 

 

REPROVADAS : 6B INVENT, ICE - rápida oxidação  

100 UNIDADE 

69 19/4527 – 61 Película radiográfica infantil cx. c/100 und 

APROVADAS : DENTIX, KODAK CARESTREAM -  bom 
desempenho, durabilidade, qualidade da imagem muito 
boa , ótimo contraste, tempo de revelação e fixação muito 
bom . 

 

 

 

 

50 CAIXA 

70 19/4527 – 62 Ponta diamantada 1011 

APROVADAS : MICRODONT - qualidade de corte 
superior e com maior tempo de vida útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

 

300 UNIDADE 

71 19/4527 – 63 Removedor de manchas de 30 ml. 

APROVADAS : TARTARIT, IODONTOSUL, FGM, SS 
PLUS, URABY - fácil aplicação e remoção , não provoca 
sensibilidade dental. 

 

 

30 VIDRO 
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72 19/4527 – 64 Solução hemostática c/ 10 ml 

 

 

APROVADAS : HEMOLIQ, MAQUIRA,BIODINAMICA - 
realizam um rápido estancamento, cauterizando bem os 
pequenos sangramentos. 

 

 

 

20 VIDRO 

73 19/4527 – 65 Ponta diamantada 1012 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

74 19/4527 – 66 Ponta diamantada 1013 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 
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    75 19/4527 – 67 Ponta diamantada 1014 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

76 19/4527 – 68 Ponta diamantada 1015 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

77 19/4527 – 69 Ponta diamantada 1016 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

78 19/4527 – 70 Ponta diamantada 1032 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

79 19/4527 – 71 Ponta diamantada 1034 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

200 UNIDADE 

80 19/4527 – 72 Ponta diamantada 1090 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

200 UNIDADE 

81 19/4527 – 73 Ponta diamantada 1312 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

82 19/4527 – 74 Ponta diamantada 1342 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

 

 

 

200 UNIDADE 
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83 19/4527 – 75 Ponta diamantada 1343 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

200 UNIDADE 

84 19/4527 – 76 Ponta diamantada 3071 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

85 19/4527 – 77 Ponta diamantada 2135 

APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN -
qualidade de corte superior e com maior tempo de vida 
útil. 

REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

300 UNIDADE 

86 19/4527 – 78 Cimento endodontico sealer 26 10 

APROVADAS : DENTSPLY , BIODINAMICA - fácil 
manipulação, inserção e boa fluidez . 

REPROVADAS : ANGELUS - pacientes relatam dor pós 
operatória, o produto mancha os dentes na região cervical  

20 UNIDADE 

 

87 
 

19/4527 – 79 
Cimento de hidróxido de cálcio tipo hidro (c) 13 g. base e 
11 g. Catalizador 

APROVADA : HIDRO C - DENTSPLY  -  fácil 
manipulação , excelente aplicação e manuseio 

REPROVADAS : HYDCAL, VIGODENT, COLTENE - 
ressecam com facilidade, um  pouco espesso dificultando 
uma mistura mais rápida .  

 

130 
 

UNIDADE 

88 19/4527 – 80 
Tiras transparente de poliester tam (10 x 120 x 0,05 mm ) 
,envelope com 50 und. 

APROVADAS : K DENT ( QUIMIDROL ) , PREVEN , 
MICRODONT, MAQUIRA -  de boa quaidade , atende 
bem as necessidades durante o processo restaurador . 

150 ENVELOPE 

89 19/4527 – 81 Resina fotopolimerizável Z100 A4 c/4g. 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

70 UNIDADE 

90 19/4527 – 82 Cone acessório r-8 

APROVADAS : TANARI, DENTSPLY, META , BOMA - 
possuem qualidade de elasticidade, dureza, 
radiopacidade e durabilidade .  

26 UNIDADE 

91 19/4527 – 83 Broca tronco cônica cirúrgica nº 702 

APROVADAS : KAVO/KERR, ALLPRIME - eficiência do 
corte elevado e de longa vida útil. 

REPROVADA : D PERFECT - frágil, oxida com facilidade 

100 UNIDADE 

92 19/4527 – 84 Broca de baixa rotação p/remoção de carie nº 4 

APROVADAS : MAILLEFER DENTSPLY , KAVO KERR - 
excelente qualidade e poder de corte 

100 UNIDADE 
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93 19/4527 – 85 Broca de baixa rotação p/remoção de carie nº 6 

APROVADAS : MAILLEFER DENTSPLY , KAVO KERR - 
excelente qualidade e poder de corte 

100 UNIDADE 

94 19/4527 – 86 Broca de baixa rotação p/remoção de carie nº 8 

APROVADAS : MAILLEFER DENTSPLY , KAVO KERR - 
excelente qualidade e poder de corte 

100 UNIDADE 

95 19/4527 – 87 Cone acessório R-7 

APROVADAS : TANARI, DENTSPLY, META , BOMA - 
possuem qualidade de elasticidade, dureza, 
radiopacidade e durabilidade . 

26 UNIDADE 

96 19/4527 – 88 Fita metálica matriz de aço (0,05 x 0,5) mm x 50 cm 

APROVADAS : IODONTOSUL, AAF , PREVEN,               
MAQUIRA - boa qualidade, maleável, fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração .  

250 CAIXA 

97 19/4527 – 89 Fita metálica matriz de aço (0,05 x 0,7) mm x 50 cm 

APROVADAS : IODONTOSUL, PREVEN,               
MAQUIRA - boa qualidade, maleável, fácil aplicação e 
remoção sem danificar a restauração . 

250 CAIXA 

 
98 

 
19/4527 – 90 

Anestésico local mepivacaína com vaso constritor 
(mepivacaína 2% c/vaso constritor epinefrina 1:100.000) 
caixa c/ 50 und 
APROVADAS : DLA ( eficaz, de menor toxicidade e maior 
segurança ) , DFL( rápida absorção, efeito prolongado, 
anestésico seguro )  
Obs : Mepiadre é o mesmo DFL que é o fabricante / 
Mepivalem AD 2% é o mesmo DLA que é o fabricante e 
Mepivacaína é o composto do anestésico local , não a 
marca  

 
150 

 
CAIXA 

99 19/4527 – 91 Formocresol de 10 ml. 

APROVADAS : BIODINAMICA, MAQUIRA - de boa 
qualidade com ação antibacteriana. 

Obs: FORMOCRESOL é o nome do produto e não da 
marca. 

30 VIDRO 

 

100 
 

19/4527 – 92 
Disco de feltro. obs: cx. c/24 und. diâmetro 8 e 12 mm 
(cx.mista) 
 
APROVADAS : TDV, DIAMOND ( é da FGM )  - dá um 
brilho excelente na restauração . 
REPROVADA : KOTA - se desmancha rapidamente , 
soltando todo o feltro. 

 

20 
 

CAIXA 
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101 

 

 

19/4527 – 93 

"Micromotor 500 kavo acoplamento borden intramatic. 
spray interno. rotação de 5.000 a 20.000 rpm. encaixe 
intramatic universal, fácil manuseio. permite giro livre de 
360°. baixo nível de ruído e vibração: menos  estresse 
para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 
135°c. garantia: 1 ano. OBS: compativel com nossos 
equipamentos kavo." 
APROVADA : MICROMOTOR 500 / KAVO - excelente 
marca, eficiência comprovada . 
REPROVADAS : DENTEMED, NSK - pouco resistente  

 

 

25 

 

 

UNIDADE 

102 19/4527 – 94 Anti-séptico bucal frasco c/2 lt. kit completo 

APROVADAS : REYMER , COLGATE -  excelente 
qualidade, sem álcool ,  não mancha os dentes e contém 
flúor 

CLOREXIDINE DA MARCA IODONTOSUL esta 
APROVADA . 

Obs: PERIOPLAK é o nome comercial, não a marca. 
Quem fabrica é a REYMER.  

 

120 GALÃO 

103 19/4527 – 95 Papel graú cirúrgico de 150 mm x 100 m. 

APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED,  HARBO 
MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , 
garantindo a barreira bacteriológica necessária . 

200 ROLO 

104 19/4527 – 96 Coltosol pote de 20 g. 

APROVADAS : VIGODENT, COLTENE, VILLEVIE, 
FILLPROV ( é o nome comercial do produto, sendo da 
marca ALLPLAN )  - tem ótima consistência, aderência,  
durabilidade e de fácil manipulação . 

Obs : COLTOSOL é o produto e não a marca. 

100 UNIDADE 

105 19/4527 – 97 Rolamento p/ contra ângulo 

APROVADA : KAVO - compatível com a marca dos contra 
ângulos da clínica odontológica. 

REPROVADA : HOL DENT - incompatível com a marca 
dos contra ângulos da clínica odontológica . 

70 PAR 

106 19/4527 – 98 
Disco de lixa sof-lex nacional obs: cx. c/50 und. diâmetro 
12,07 mm e tam. de 1/2 polegadas 
APROVADA : 3M / SOFLEX - eficaz, fácil de usar e de 
diferentes granulações. 

20 CAIXA 

107 19/4527 – 99 Enhance sistema de acabamento c/07 unds 

APROVADA : DENTSPLY - adapta-se facilmente a todas 
as superfíceis dentárias e proporciona excelente lisura de 
superfície e acabamento das restaurações.  

Obs : DENTSPLY MAILLEFER é uma marca somente. 

100 CAIXA 

 

108 
 

19/4527 – 100 

 

Explorador inox 
 
APROVADAS : LINHA GG - bem acabados, afiados, 
resistentes e excelente qualidade . 
Obs : Confirmar com a empresa 04,se a LINHA GG é o 
mesma GOLGRAN .  
 
REPROVADAS : COOPERFLEX, FAVA ,TRINKS - rápida 
oxidação , escurecendo conforme vai sendo esterilizado. 

 

40 
 

UNIDADE 
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109 19/4527 – 101 Algodão hidrófilo pct. c/500 g. 

APROVADAS : NEVOA, NATHALYA - alta absorção e 
macio  

100 PACOTE 

110 19/4527 – 102 
Babador descartável p/odontologia tam. 30x40 cm. pct. 
c/100 und 

APROVADAS : SS PLUS, BIODINÂMICA - são de boa 
qualidade , resistente e não rasgam facilmente . 

460 CAIXA 

111 19/4527 – 103 Escova de robson 

APROVADA : MICRODONT - boa qualidade pra profilaxia 
dental. 

REPROVADA : PREVEN - dificil adaptação no contra 
ângulo, são duras, sem muita resistência. 

500 UNIDADE 

112 19/4527 – 104 Fita adesiva autoclave de 19 mm x 30 m. 

APROVADAS : SS PLUS, CREMER , HOSPFLEX, 
MISSNER  - bem colante e grossa , não descola no ciclo 
de esterilização . 

300 ROLO 

113 19/4527 – 105 
Flúor gel de fluoreto fosfatado acidulado de 1,23% c/ 208 
g (200 ml). 
 
APROVADAS : FLUGEL, FLUORSUL ( IODONTOSUL ), 
FLUORPLAN ( ALLPLAN ), SS PLUS, MAQUIRA, DFL -        
boa qualidade e de eficácia comprovada como 
coadjuvante no combate as cáries. 

300 VIDRO 

114 19/4527 – 106 Hidróxido de cálcio P a 10 g. 

APROVADAS : MAQUIRA , BIODINÂMICA - boa 
qualidade , excelente para estimular a formação de 
dentina reparadora. 

Obs : Hidróxido de Calcio PA é o nome do produto, não 
da marca . 

50 VIDRO 

115 19/4527 – 107 
Máscara semi-facial tripla c/ presilhas elásticas cx. c/50 
unds 

APROVADAS : SS PLUS, DESCARPACK - resistentes e 
maior poder de filtragem  

REPROVADA : SKY - menor poder de filtragem  

 

1.000 CAIXA 

116 19/4527 – 108 Óxido de zinco c/50 g. 

APROVADAS : BIODINÂMICA, MAQUIRA, QUIMIDROL -
tem ótimo vedamento, efeito isolante, grande resistência e 
baixa solubilidade . 

50 VIDRO 

117 19/4527 – 109 Sugador de saliva emb. c/40 unds 

APROVADAS: MAX CLEAN ( SS PLUS ), EURONDA - 
não machuca a mucosa, ponteira macia , resistente, 
flexível e prático  

 

2.300 PACOTE 

118 19/4527 – 110 
Tiras abrasivas de aço inoxidável espessura 4 mm.  
largura 150 mm. granulação média, emb. c/12 unidades 
 
APROVADAS : DIAMANTEC ( BIODINAMICA ), AAF - 
maior durabilidade, resistência e efetividade. 
REPROVADAS : PREVEN ,NOSLIG  -  o abrasivo 
descola do metal. 
 
 

400 ENVELOPE 
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119 19/4527 – 111 Anestesico aromatizada em gel 12g 

APROVADA : BENZOTOP ( NOVA DFL ) -  excelente 
qualidade permitindo uma administração menos 
traumpatica das injeções anestésicas. 

Obs : BENZOTOP é o nome comercial . NOVA DFL/DFL é 
a marca. . 

130 UNIDADE 

 

120 
 

19/4527 – 112 
Luva de latex p/procedimento tam. (m) emb. c/100 und. 
(50 pares) 

APROVADAS : LEMGRUBER, DESCARPACK, 
SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e 
elasticidade . 

 

1.200 
 

CAIXA 

121 19/4527 – 113 
Luva de latex p/ procedimento tam. (p) emb. c/100 und. 
(50 pares) 

APROVADAS : LEMGRUBER, DESCARPACK, 
SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e 
elasticidade . 

 

 

2.000 CAIXA 

122 19/4527 – 114 Cureta de mccall nº 13-14 - ponta Arredondada cr-41 

APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, 
favorecendo uma ótima raspagem . 

Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o 
mesmo Golgran 

REPROVADAS :  ICE - rápida oxidação 

 

 

120 UNIDADE 

123 19/4527 – 115 Luvas estereis nº 7,0 

APROVADAS : LIFE PLUS, DESCARPACK, SUPERMAX, 
SURGICARE - boa qualidade, bem elásticas e não 
comprometem a resistência.  

 

 

550 PAR 

124 19/4527 – 116 Luvas estereis nº 7,5 

APROVADAS : LIFE PLUS, DESCARPACK, SUPERMAX, 
SURGICARE - boa qualidade, bem elásticas e não 
comprometem a resistência. 

 

550 PAR 
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125 19/4527 – 117 Luvas estereis nº 8,0 

APROVADAS : LIFE PLUS, DESCARPACK, SUPERMAX, 
SURGICARE - boa qualidade, bem elásticas e não 
comprometem a resistência. 

500 PAR 

126 19/4527 – 118 Espaçador digital de (25 mm), cx. c/ 06 

APROVADAS : ANGELUS, MK LIFE, MEDIN - maior 
resistência a fratura, boa qualidade . 

20 CAIXA 

127 19/4527 – 119 Iodofórmio de 10 g. 

APROVADAS : BIODINAMICA, MAQUIRA , QUIMIDROL - 
exerce excelente efeito microbiano 

20 VIDRO 

128 19/4527 – 120 
Luva de latex p/procedimento tam. extra (p) emb. c/100 
und. (50 pares) 
APROVADAS : LEMGRUBER, DESCARPACK, 
SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e 
elasticidade . 
 

800 CAIXA 

129 19/4527 – 121 espelho bucal auto nº 5 – autoclavavel 

APROVADAS : MIRAGE, MIRAGE- BARASCH, PREVEN, 
IODONTOSUL - boa qualidade e durabilidade .  

800 UNIDADE 

130 19/4527 – 122 
carbono p/articulação dupla face emb. c/12 fls. de (100 x 
20 mm.) 

APROVADAS : PREVEN, MAQUIRA ,CONTACTO                 
( ANGELUS )  - boa qualidade no teste da oclusão, 
atingindo anatomicamente os pontos oclusais. 

200 CAIXA 

131 19/4527 – 123 Fixador p/rx odontológico c/475 ml. ref. 156 2826 

 

APROVADA : CARESTREAM   -  melhor fixação  , menos 
manchas e maior durabilidade . 

REPROVADAS : SELEKT KULZER, LYSANDRA - oxida 
rapidamente, durabilidade baixa 

200 VIDRO 

 

132 
 

19/4527 – 124 
Coletor perfuro cortante em plástico rigido translucido 
c/descartador de agulhas na tampa, capacidade de 3 lt. 

APROVADAS : DESCARPACK, DESCARBOX 
ECOLOGIC - boa qualidade , cimprindo bem a função . 

 

160 
 

UNIDADE 

133 19/4527 – 125 
Oculos de proteção ultra spec 2000 transparente anti- 
embaçante uvex 
 
APROVADAS : ULTRAESPEC 2000 ( UVEX ) – ampço 
campo de visão , proteção lateral reforçada. 
 
REPROVADAS : SS PLUS , SUPERMEDY - muito 
grande, embaça facilmente  

15 UNIDADE 

 
134 

 
19/4527 – 126 

 
Preservativo lubrificado masculino cx. c/144 und. 
APROVADA : INOVATEX - Tem certificado de boas 
práticas de fabricação ,  são lubrificados e atendem as 
necessidades da atividade educação em saúde . 

 
500 

 
CAIXA 

135 19/4527 – 127 Álcool etílico hidratado 70%, conteúdo de 1 lt. 

APROVADAS : SANTA CRUZ, ITAJÁ - boa qualidade, 
desempenha bem sua função antisséptica. 

REPROVADA : ASFER é marca de álcool em gel . 

600 UNIDADE 

http://www.sescma.com.br/
mailto:cpl@ma.sesc.com.br


1
8 Sesc – Serviço Social do Comércio │ Departamento Regional no Maranhão │ www.sescma.com.br 

Sesc Administração, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24, 
Bairro Jardim Renascença II – São Luís/MA, CEP: 65075-650 │ TEL +55 98 3215 1513/1514/1577│ e-mail: cpl@ma.sesc.com.br 

 

 

136 19/4527 – 128 Agulha hipodermica descartável (25 x 7) cx. c/100 und 

 

APROVADAS : DESCARPACK, SOLIDOR, LABOR 
IMPORT  - bem resistente, flexível, sem risco de quebrar 

Obs : CIRUTI  - não encontrei essa marca de agulha 
hipodérmica . 

200 CAIXA 

137 19/4527 – 129 Solução a base de ácido peracetico 0,2% (galão de 5 l). 

APROVADA : PHARMA - eficaz contra amplo espectro de 
microorganismos. 

30 GALÃO 

138 19/4527 – 130 
Detergente enzimatico p/ desincrustação e limpeza de 
instrumentos odontológicos. obs: garrafões de 5 lt. 
 
APROVADAS : ASFER , RIOZYME ECO - ótima 
qualidade, excelente desinfecção  

20 GARRAFÃO 

139 19/4527 – 131 
Agulha descartável gengival 30 g. (0,30 x 22 mm.) cx. 
c/100 pçs. 

APROVADA : INJEX ,DENCOJET ( DFL )- resistente, 
sem vazamento e encaixa perfeitamente na seringa 
carpule 

REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , 
entortando quando da troca do tubete de anestésico 

 

100 CAIXA 

 
140 

 
19/4527 – 133 

 
Capa desc. p/seringa triplice pct. c/100 pçs 
APROVADAS : A&G  - boa qualidade e compatíveis com  
as seringas tríplices da clínica odontológica . 
Obs : KAVO é a marca da seringa tríplice, não da capa . 

 
500 

 
CAIXA 

141 19/4527 – 134 
Calen pmcc c/02 tubos pasta de 2,7g. e 02 tubos de 
glicerina 2,2 g 

APROVADA : SS WHITE/ CALEN  - já de uso na clínica e 
de eficiência comprovada na endodontia  

 

 

 

20 CAIXA 

142 19/4527 – 135 Callen sem paramono clorofenolcanforado 

APROVADA : SS WHITE/ CALEN - já de uso na clínica e 
de eficiência comprovada na endodontia 

REPROVADA : MAQUIRA - aplicação trabalhosa, começa 
a entupir a agulha. 

 

 

20 UNIDADE 

143 19/4527 – 136 Líquido esterilizante sol. de glutaraldeido a 2% de 5 l. 

APROVADAS : GLUTARON , RIOQUÍMICA - boa 
qualidade no processo de desinfecção . 

 

30 UNIDADE 

144 19/4527 – 138 
Saco branco leitoso p/lixo hospitalar capacidade p/ 100 lt 
pct c/ 100 und 

APROVADAS : AFPEMBALAGENS, AZEPLAST, RAVA -  
de boa qualidade , práticos e resistentes  

 

 

40 PACOTE 
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145 19/4527 – 139 Resina fotopolimerizável z100 p-60 a3 

APROVADA : Z100/3M  - fácil manipulação, muito boa 
qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da 
clínica odontológica 

70 UNIDADE 

146 19/4527 – 140 
Prendedor de guardanapos - babador jacaré, em plástico, 
aço inoxidável 
APROVADAS : BABAPRENDI, PREVEN , MAQUIRA -
boa qualidade. 
 
 

100 PAR 

147 19/4527 – 141 
Mandril metálico tipo pinça, utilizado p/ discos de 
polimento e acabamento, emb. c/1 und. 

APROVADAS : PREVEN, MANDRITEC, MICRODONT -
fácil manuseio, resistente e de boa qualidade . 

 

50 UNIDADE 

148 19/4527 – 142 
Armação plástica p/rx c/06 divisões em pvc cristal,  
material não toxico 
APROVADAS : PREVEN, MAQUIRA -  
de fácil manuseio, resistente e de boa qualidade . 

600 UNIDADE 

149 19/4527 – 143 Cone de guta percha 15/40 cx. c/120 und 

APROVADA : DENTSPLY - são padronizados e já de uso 
na clínica .  

REPROVADAS : BOMA, INJECTA,TANARI, META, 
DIADENT-QUIMIDROL - não são padronizados. 

40 CAIXA 

150 19/4527 – 144 Cone de guta percha 45/80 cx. c/120 und 

APROVADA : DENTSPLY - são padronizados e já de uso 
na clínica .  

REPROVADAS : BOMA, INJECTA,TANARI, META - não 
são padronizados. 

 

 

30 CAIXA 
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151 
 

19/4527 – 145 
 

Tesourinha peq. ponta curva 15 cm 
 
APROVADAS : COOPERFLEX, GOLGRAN, MILLENIUM, 
ABC - bom corte  
 

 

20 
 

UNIDADE 

152 19/4527 – 146 Pedra pomes granulação ultra fina pote de 100 g. 

APROVADAS : QUIMIDROL, IODONTOSUL, MAQUIRA, 
BIODINAMICA, VILLEVIE, AAF - boa qualidade, ótima 
espessura e granulometria. 

200 UNIDADE 

153 19/4527 – 147 
Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento 
vitrebond - kit completo 

APROVADA : VITREBOND 3M - facilidade de uso, bom 
tempo de trabalho, liberação inicial e contínua de flúor, 
excelente adesãoa dentina, radiopaco. 

 

REPROVADAS : MAQUIRA, SDI - descola da cavidade 
facilmente . 

50 KIT 

154 19/4527 – 148 Solução de dakin de 1 lt 

APROVADAS : ASFER, IODONTOSUL - boa qualidade 
no processo de desinfecção dos canais radiculares  

30 LITRO 

155 19/4527 – 149 Solução de milton c/ 1 litro 

APROVADAS : ASFER, IODONTOSUL - boa qualidade 
no processo de desinfecção dos canais radiculares 

20 LITRO 

156 19/4527 – 150 Verniz com flúor a 5% 30. - cx. c/10 ml. 

APROVADAS : FLUORNIZ ( SS WHITE ), DURAPHAT      
( COLGATE ) , FGM - excelente qualidade e coadjuvante 
no tratamento da sensibilidade. 

50 CAIXA 

157 19/4527 – 151 Broca tronco-cônica cirúrgica nº 699 

APROVADAS : DPERFECT, ALL PRIME , JOTA , KERR - 
alto desempenho, eficiência do corte elevada  e de longa 
vida útil. 

70 UNIDADE 

158 19/4527 – 152 
Luva descartável de plástico transparente c/100 und. 
Sobreluvas 

APROVADAS : DESCARPACK, SS PLUS, WILTEX - são 
resistentes e de boa qualidade .  

500 PACOTE 

159 19/4527 – 153 
Gase com 500 compressas (7,5 x 7,5 cm) c/08 cam. 05 
dobras e 09 fios cm². 

APROVADAS : ULTRACOTTON - boa absorção , não 
desfiam. 

REPROVADAS : MEDIHOUSE , FORTCLEAN, CLEAN - 
pouca absorção . 

1.200 PACOTE 

160 19/4527 – 154 Cunha de madeira cx. c/100 und. 

APROVADAS :  TDV - boa qualidade, fácil adaptação da 
matriz 

REPROVADAS : PHARMAINOX, IODONTOSUL, 
MAQUIRA, PREVEN  - espessa, dificultando a adaptação 
da matriz. 

 

100 CAIXA 
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161 19/4527 – 155 
Agulha longa (30 x 0,40 mm) de 27 g. cx. c/100 und. 
Endodontia 

APROVADA : INJEX ,DENCOJET ( DFL )- resistente, 
sem vazamento e encaixa perfeitamente na seringa 
carpule 

REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , 
entortando quando da troca do tubete de anestésico 

 

 

50 CAIXA 

162 19/4527 – 156 Lima kerr 15 a 40 - 25 mm. cx. c/06 und 
APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório 

REPROVADAS : ANGELUS , SYBRONENDO KERR,       
D PERFECT , ALL PRIME,  INJECTA , KERR - perde 
rapidamente o poder de corte 

30 CAIXA 

163 19/4527 – 157 Broca endo (Z) zekrya nº 152 

APROVADAS : DENTSPLY,  KERR  - alto 
desempenho,eficiência do corte elevada e de longa vida 
útil .  

ENDO Z  da marca PRIMADENTAL esta APROVADA 

REPROVADA :  D PERFECT, ANGELUS - frágil, oxida 
facilmente, possuem ponta mais robusta e não se tem um 
bom controle do corte. 

  

80 UNIDADE 

 

164 
 

19/4527 – 158 

Protetor facial odontológico leve confortavél, dupla 

regulagem (cabeça e frontal) antiembaçante e 
esterelizado 

APROVADA : DX  - não embaça, oferece melhor visão, 
super leve, sem distorção e sem manchas, melhor ajuste 
com o óculos, proteção contra raios UV. 

REPROVADA : PROTECTION - muito frágil  
 
 

 

100 
 

UNIDADE 

165 19/4527 – 159 Lima kerr 15 a 40 21 mm. c/06 und 
APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório 

REPROVADAS : ANGELUS, SYBRONENDO - KERR , D 
PERFECT , ALL PRIME,  INJECTA , KERR - perde 
rapidamente o poder de corte 

30 CAIXA 

166 19/4527 – 160 
Saco plástico de 02 kg. (cor - transparente). pct. c/100 
und. 
APROVADO : PLUMA -  resistente e de boa qualidade , 
só serve se for de plástico 

1.000 CENTO 

167 19/4527 – 161 Rolamento p/ caneta ms 350 

APROVADO : KAVO - é compatível com as canetas de 
alta rotação  

50 PAR 

 
168 

 
19/4527 – 162 

"Pasta diamantada para polimento de resina (Seringa com 
a pasta já pronta de 03 gramas)." 

APROVADA: POLIGLOSS ( TDV ) - boa qualidade, 
excelente brilho das restaurações após o polimento. 

REPROVADA : MAQUIRA  - muito viscoso 

 
80 

 
UNIDADE 

169 19/4527 – 163 Resina de dentina (A1) 

APROVADAS : COLTENE, VIGODENT, MAQUIRA, LLIS  

100 UNIDADE 
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( FGM ) – fácil  manipulação e de boa qualidade  

170 19/4527 – 164 Resina de dentina (A2) 

APROVADAS : COLTENE, VIGODENT, MAQUIRA, LLIS  
( FGM ) - fácil  manipulação e de boa qualidade 

REPROVADA : NATURAL SHADE - a resina resseca 
durante a espatulação , com o tempo endurece dentro da 
embalagem ,a escala de cor é divergente . 

100 UNIDADE 

171 19/4527 – 165 
Brocas diamantadas esféricas haste longa 1014 em aço 
inoxidável p/alta rotação 
 
APROVADAS : MICRODONT, KG SORENSEN - alto 
desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida 
útil . 
REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o 
corte. 

200 UNIDADE 

172 19/4527 – 166 Broca cirúrgica esférica nº 03 

APROVADAS :  KAVO BURS CARBIDE ( é a mesma 
KAVO ), MICRODONT, KERR -  alto desempenho, 
eficiência do corte elevada e de longa vida útil . 

REPROVADA : D PERFECT -  frágil, oxida facilmente 

200 UNIDADE 

173 19/4527 – 167 Broca cirúrgica zekrya - carbide conica longa 28 mm 

APROVADAS : PRIMA DENTAL, MICRODONT,ALL 
PRIME, KERR, ANGELUS  - alto desempenho,eficiência 
do corte elevada e de longa vida útil .  

REPROVADA : D PERFECT - frágil, oxida facilmente 

70 UNIDADE 

174 19/4527 – 168 Resina filtec bulkfill flow 

APROVADAS : 3M , FGM - fácil manipulação e não escoa 

40 UNIDADE 

175 19/4527 – 170 Lençol de borracha para isolamento, cx. c/26 und 

APROVADAS : MADEITEX, ALL PRIME , QUIMIDROL ,    
K DENT - são de látex natural, isentos de pó e alta 
resistência. 

100 CAIXA 
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176 
 

19/4527 – 171 
 

Lima kerr 45-80 25mm. emb. c/ 06 und 
APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório 
REPROVADAS : ANGELUS, SYBRONENDO - KERR , D 
PERFECT , INJECTA , KERR - perde rapidamente o 
poder de corte  

 

20 
 

CAIXA 

177 19/4527 – 172 Lima kerr 45-80 21mm. emb. c/06 und 
APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório 

REPROVADAS : ANGELUS, SYBRONENDO - KERR , D 
PERFECT , ALL PRIME,  INJECTA , KERR - perde 
rapidamente o poder de corte 

20 CAIXA 

178 19/4527 – 173 Lima kerr 15-40 31mm. emb. c/06 und 
APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório 

REPROVADAS : ANGELUS , D PERFECT , ALL PRIME,  
INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte 

10 CAIXA 

179 19/4527 – 174 Lima kerr 45-80 31mm. emb. c/06 und 
APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório 

REPROVADAS : ANGELUS , D PERFECT , ALL PRIME, 
INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte 

10 CAIXA 

180 19/4527 – 175 Papel graú cirúrgico de 250 mm x 100 mm. 

APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED,  HARBO 
MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , 
garantindo a barreira bacteriológica necessária . 

60 ROLO 

181 19/4527 – 176 Fita p/ teste de glicemia on call plus cx c/ 50 tiras 

APROVADA : ON CALL PLUS - compatível com o 
glicosímetro utilizado  

REPROVADA : G-TECH - incompatível com o 
glicosímetro utilizado . 

280 CAIXA 

 

 
 

 

Alessandro da Câmara Batista 
Gerente da unidade Sesc Saúde  
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