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Origem Processo
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Empresa
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Endereço

Pregão Presencial Nº 000051/2018 001991/2018

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO,
SUGADOR, REFLETOR)
cadeiraodontológicacompleta(equipo/sugador/refletor), com
estrutura de aço, pontos de articulação entre assento e
encosto nas laterais da cadeira, apoio de braços fixos e
curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e
saída do paciente. base em chapa de aço com isolação, para
evitar oxidação, com fixação no piso, respeitando as normas
de segurança para o paciente, com movimentos silenciosos
através de moto redutores elétricos totalmente isento de
óleo, evitando assim vazamentos e movimentos
involuntários. pintura lisa eletrostática a pó epóxi,
estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em
pvc sem costura, cabeceira articulada com regulagem de
altura. caixa de distribuição integrada. cadeira contendo 6
movimentos sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático
(volta à zero). acionamento dos movimentos da cadeira
feitos através de comando de pé independente móvel, com
todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm e
máxima de 770 mm. estofamento cor verde, pintura: branco
dental, 110 ou220 v/ 50 -60 hz,  com 5 terminais,cabeceira
biarticulada, comando base (botão), equipo acoplado
pneumático,refletor multifocal (mais de uma intensidade),
cuba porcelana cerâmica, unidade auxiliar 3 pontas e duas
canetas de alta rotação. altura doassento entre 450mm e
900mm. sistemadeacionamentodeelevaçãoeletromecânico
por moto-redutor via pedal ergonômico multifuncional fixo ou
móvel, de baixa voltagem e baixo ruído, encosto cabeça
removível, anatômico como movimentos longitudinal e 02
apoios dos braços. equipo odontológico –acoplado a
cadeira, corpo do equipo constituído de aço maciço, com
tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto
impacto, seleção automática das pontas, através de válvulas
pneumáticas individuais, suporte das pontas construído em
abs de alto impacto. mangueiras lisas, arredondadas, sem
ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. pedal progressivo de
acionamento das pontas. reservatório de água (p/ seringa e
spray das pontas), de fácil acesso e pressurização
automática. caixa de ligação construída em poliestireno de
alto impacto separada da cadeira. composto por: uma
seringa tríplice com design arredondado, bico giratório,
removível e autoclavável, um terminal para micro motor, um
terminal para alta rotação. unidade de água para uso
odontológico –corpo da unidade construído em aço maciço,
com tratamento anti-corrosivo. acionamento de água elétrico
através de botão localizado no corpo do equipo e unidade.
corpo revestido em poliestireno de alto impacto. mangueiras
arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que
conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de
ferramentas. composta por: um sugador venturi , cuba em
cerâmica/porcelana/translucida. refletor odontológico
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multifocal com luz branca fria e ajuste gradual na intensidade
localizado no pedal da cadeira odontológica, movimentos
suaves. cabeçote em material resistente, com giro de 620º,
com 3 leds , ausência de fios externos aparentes.
acionamento através de pedal de comando da cadeira
odontológica, otimizando a biossegurança. intensidade de
30.000 lux.
puxadores bilaterais que possibilitem a colocação de
barreiras isolantes.
braço em aço com movimentação vertical e horizontal com
cantos arredondados, pintura lisa e de fácil limpeza e
assepsia. pintura de alto brilho a base de epóxi, polimerizada
em estufa a 250º c, com tratamento fosfatizado resistente a
corrosão e materiais de limpeza.
mocho odontológico dotado de base sem aro e com (5) cinco
rodízios, sistema de elevação à gás, regulagem de altura e
aproximação com alavancas, regulagem de altura do
encosto através de catracas com travamento automático,
assento envolvente estofamento em pvc sem costura, cor
verde.
alta-rotacão: alta-rotação com mínimo de 420.000
rpm,confeccionada
em latão com tratamento de cromo duro. torque mínimo de
0,12 n/cm2.
baixo nível de ruído, autoclávavel a 135ºc. sistema de troca
das brocas através do uso de saca-brocas. spray triplo.
identificaçãodo produto gravado a laser. rosca do terminal
com proteção eletroquímica. o equipamento deverá conter
registro na anvisa. garantia 24 meses.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.290,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              13.290,90

ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA:                        13.290,90
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