
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000016/2017

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP

CNPJ:  03.874.953/0001-77

Rua CAPITÃO ROCHA, 2393 - CENTRO - GUARAPUAVA - PR - CEP: 85010270

ANEXO - CONTRATO Nº 000016/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000000387

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000031/2016 000893/2016

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
compressor odontologico:
totalmente isento de óleo. não necessita lubrificação.
reservatório com tratamento interno antioxidante.
baixo nível de ruído: 62 db a um metro de distância.
pressostato com chave geral liga/desliga.
•	válvula de segurança. dispositivo de alívio do excesso de
pressão.
rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). protege o
motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o
automaticamente em casos de temperatura excessiva.
possui dois reles térmicos, um para cada motor.
dois manômetros: um para verificar a pressão interna do
reservatório e outro para a pressão de saída de ar.
filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar
no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída
do ar.
registro para drenagem da umidade condensada no
reservatório de fácil acesso.
ventoinha de refrigeração nos motores.
filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório).
acompanha dois refis para futura substituição.
mangueira do motor metálica e flexível. maior segurança na
estanqueidade do ar e de grande vida útil.;
válvula de alívio (solenóide). despressurização dos
cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com
menos esforço.
alimentação:
110v ou 220v – monofásico
freqüência do motor:
60 hz
fluxo de ar (vazão efetiva):
424 l/min. (15 pc/min.)
capacidade do reservatório:
60 litros
pressão máxima de trabalho:
120 psi (0,83 mpa)
potência (motor):
2,26 cv (1680 w)
consumo de energia:
1,5 kw/hora
corrente nominal:
12a (110v) / 7a (220v)
velocidade de rotação do motor:
1750 r.p.m.
número de pólos do motor
4 polos
número de pistões (cabeçotes):
4 pistões

17.392,593,00 5.797,53UN011
SCHUSTER

S55
003

EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 4.921,382,00 2.460,69UN014 DENTSCLER007
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possui 03 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa
tríplice e 02 terminais borden  (para alta ou baixa rotação).
características:
mesa ampla com 3 terminais;
bandeja de aço inox;
puxador removível e autoclavável;
facilidade para movimentação e desinfecção;
seringa tríplice autoclavável incorporada ao equipo;
terminal para alta e baixa rotação e terminal para micromotor.

EQC 03

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.313,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              22.313,97

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP:                        22.313,97
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