
TOTAL DO PROCESSO:   56.240,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - Cadeira PT/VZ (posição de trabalho / volta a zero) totalmente 
automáticas. Assento e encosto com movimentos de subida e descida. Assento com altura mínima de 43 cm e máxima 
de 73 cm. Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar. Sistema fuso 
de inclinação do encosto e elevação do assento. Sistema pantográfico de elevação. Braços direito e esquerdo. 
Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade). Encosto de cabeça biarticulado. Exclusiva 
carenagem. Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura. Encosto e base do assento em 
vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço. Superfícies metálicas com banho de 
proteção contra oxidação. Superfícies aparentes com pintura lisa. Transformador de 12 V para alimentação do refletor. 
Relé de partida e fusível de proteção. Estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma 
laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura. Fusível de proteção de rede (entrada): 10A (110/127 
V) 5A (220/240 V). Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipo Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da 
cadeira. Linhas arredondadas. Sistema de travamento manual. Seleção automática das pontas, controlada por um 
bloco de acionamento pneumático (sistema BAP). Suporte de pontas. Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS. 
Bandeja em aço inox. Terminal para micromotor sem spray. Terminal para alta rotação. Seringa tríplice. Mangueiras 
lisas, leves e flexíveis.Unidade Auxiliar Acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas 
arredondadas (destacável da unidade do corpo). Porta-copos. Abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e 
removível (proporciona perfeita desinfecção). Ralo separador de detritos. Corpo da unidade com carenagem envolvente 
(dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes). Um terminal para sucção (Sistema Venturi), com mangueira do 
sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas).1 VP(Sistema Vac Plus 4 x mais potente). Suporte de 
pontas. Separadores de detritos e tela de aço inox. Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos. Chassi em aço 
pintado. Revestimento externo em poliestireno. Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Monófoba, acoplado ao 
braço vertical do fixo à cadeira. Cabeçote com puxador incorporado. Espelho multifacetado com tratamento multic

Quantidade: 5 Valor Unit.: 9.300,00

Unidade: UN

Total Item: 46.500,00

Marca: D700/ALLIAGE Modelo: D700 + OPCIONAIS

Quant.: 1 Total: 46.500,00LOTE 1 9.300,00Num: 070

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 55.979.736/0001-45 46.500,00

Item: 2

Descrição: MOCHO: Cadeira Mocho com encosto. Altura com Encosto: 87 à 102 cm. Medidas do Assento: 35 cm de 
diâmetro e 8 cm de altura. Altura até o Assento: 53 à 68cm. Medidas do Encosto (A x L x P): 26 x 35 x 06 cm. 
Montagem: simples. Acompanha Manual de Instruções. Ergonomia do Mocho. Cadeira Giratória com Rodinhas e 
Regulagem de Altura. Estrutura do Mocho. Polipropileno. Metal, Espuma D40 Revestida em Corino. Peso Máximo 
Suportado pelo Mocho: 120kgREFERENCIA: AUDREY

Quantidade: 5 Valor Unit.: 348,00

Unidade: UN

Total Item: 1.740,00

Marca: Própria Modelo: Própria

Quant.: 1 Total: 1.740,00LOTE 2 348,00Num: 072

MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS 08.732.418/0001-03 1.740,00

Item: 3 Unidade: UN Marca: DENTEMED Modelo: PRIME

Quant.: 1 Total: 8.000,00LOTE 3 1.600,00Num: 003

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 29.312.896/0001-26 8.000,00
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Descrição: ULTRASSON ODONTOLOGICO: Jato de Bicarbonato e Ultrassom Odontológico - Descrição: Aparelho que 
combinados possuem características multifuncionais para: Periodontia: Remoção de tártaro (sub e supragengival), 
aplainamento e alisamento radicular, remoção de manchas extrínsecas e placa bacteriana.Dentística e Prótese: remove 
a camada oxida das restaurações de amálgama, remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intra-radiculares, 
cimentação de inlays / onlays. Removedor de Tártaro com Jato de Bicarbonato Scaler JetO sistema de Jato de 
Bicarbonato é um conjunto mecânico, alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido e 
um reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. Possui duas válvulas, comandadas 
externamente pelo usuário, sendo uma de regulagem de fluxo de água e outra do fluxo de pó de bicarbonato de sódio.A 
mistura de água, ar e pó de bicarbonato de sódio é o composto necessário para prover a profilaxia dos dentes. O 
sistema de Ultra-som é eletrônico e consiste em um sistema Piezoelétrico, com freqüência de 29 KHz e ajuste de 
potência comandada pelo operador. - Especificações técnicas: Acompanha 2 insertos. Filtro de ar com drenagem 
automática. Controle de fluxo de pó e água independentes. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultra Som. 
Sistema piezoeléctrico. Frequência de 29 KHz. Peça de mão removível e autolavável.- Itens Inclusos: 1 Ultrassom . 2 
Inserto Ultrassom Universal- Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do 
produto.) REFERENCIA: Scaler Jet Led Kondentech

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.600,00 Total Item: 8.000,00
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