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 ANEXO I

 (As propostas serão abertas para julgamento às  09:30  horas do dia  23/08/2019).

CNPJ / CPF:

Cidade:

Validade da Proposta:

.............................................................

.............................................................

.............

Condições de Pagamento:

Fax:

Telefone:

..........................................

..........................................

Item Código Unid Marca Oferecida Preço Unitário Preço Total

............................................................................

............................................................................

............................................................................

UN10304311                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

Cadeira  Odontológica

(equipo/sugador/refletor) - cadeira com estrutura em aço, estofamento

de espuma injetada com revestimento 100% PVC laminado sem

costuras confort, 2 apoios de braços anatômicos, com 8 movimentos,

4 sincronizados (2 posições de trabalho e volta a zero programáveis) e

last  position volta à última posição  de trabalho  acionada, com

cabeceira biarticulada. Mesa de equipo kart. Projetada em material de

alta tecnologia e com proteção UV, que evita o amarelamento. Com 2

bandejas inox com borda. Braço com movimentação horizontal e

vertical, ajuste de altura manual ou freio pneumático. Refletor com

duplo pega mão liga/desliga sincronizado com os movimentos da

cadeira com luz de led. Suctora com 2 sugadores de 6,3mm (sistema

venturi). Suctora rebatível com giro de 45 graus. Unidade de água.

Cuba de porcelana branca removível. Pedal de comando

multifuncional joystick, não acoplado a base da cadeira, móvel e com

todas as funções integradas. Braço auxiliar extensor, com os

sugadores e seringa 3 F. (01-03-0431)

Preço Unit. Máximo

16.333,3300 1,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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 ANEXO I

UN10304322                                                                                                       

Ultrassom Piezoelétrico, com Jato de bicarbonato com Bomba

Peristáltica e dois reservatórios de líquidos independentes.

PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE,

PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. Tecnologia: Dois reservatórios com uso

independentes, sendo um para água  e outro para líquido irrigante.

Bomba peristáltica. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato.

Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas

com frequência de 32.000 Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de

ultrassom com luz de LED; capa da caneta confeccionada em silicone,

removível e autoclavável. Exclusivo seletor automático do modo de

operação (ultrassom ou jato de bicarbonato). Acompanhamento de

duas capas de caneta. Reservatório de bicarbonato com aquecimento.

Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de

refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração

como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Cinco

níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta

e alta). Tips (pontas) com  vários modelos: periodontia, endodontia,

dentistica e prótese, preparação cavitária.   Acompanham pontas T1,

T2 e T3.      Jato de bicarbonato: peça de mão metálica, removível e

com ponteira autoclavável; confeccionada em alumínio anodizado,

ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes

posteriores. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do

reservatório de bicarbonato com     visualizador. Reservatórios de

água/líquidos irrigantes removíveis, podendo ser reabastecidos    sem

que haja necessidade de retirá-los do equipamento. Chave geral

luminosa localizada no painel. Entrada de ar e água com bitolas

desiguais. Pedal de acionamento único. Altura do reservatório da

bomba peristáltica: 13,5 cm. Dimensões: 21,8cm. Comprimento: 24

cm. Peso  Líquido: 3,10 kg. Peso bruto c/ embalagem: 4,10 kg.

Volume dos reservatórios    da bomba  peristáltica: antisséptico:

300ml/ àgua: 500 ml, pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI.

Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Alimentação: Bivolt 127v / 220 V.

Frequência: 50/60 Hz. Fusível : 1 A 127V/220V. Potência: 60V.

Consumo: 0,45ª. (01-03-0432)

4.750,0000 1,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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 ANEXO I

UN10304343                                                                                                       

Compressor para consultório odontológico. Capacidade: 1 consultório

sem bomba de vácuo( até 2 sugadores simultâneos). 2 consultórios

com bomba de vácuo ( até 2 sugadores simultâneos cada).

Tecnologia: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação.

Reservatório: capacidade 36 litros, com tratamento interno e externo

antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para

futuras inspeções. Motor: com 1,2 HP e dois cabeçotes. Modelo de

alto torque, com grande rendimento. Possui componentes internos

confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito interno.

Silencioso: Reduzido nível de ruído: 54 Db a um metro de distância.

Dispositivos de segurança : 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. Outras características: dois

manômetros, filtro de ar com drenagem automática e regulador de

pressão de saída de ar, registro para drenagem da umidade

condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização.

Ventoinha de refrigeração no motor. Mangueira do motor metálica e

flexível. Válvula de alívio (solenoide) função é a despressurização dos

cabeçotes, fazendo com o compressor trabalhe com menos esforço.

Dimensões: Largura: 33 cm, altura: 60 cm, comprimento  50 cm ; peso

líquido: 30 kg, peso bruto c/ embalagem:34 kg, alimentação : 127V ou

220 V- Monofásico fluxo de ar (vazão efetiva) : 220 l/min. (7,8 pc/min).

Capacidade do reservatório: 36 litros, nível doe ruído: 54 Db, Pressão

máxima de trabalho :120 psi (0,83 Mpa) potência (motor): 1,2 HP

(850W), frequência  do motor: 60 Hz, consumo de energia: 0,85

KW/hora, corrente nominal: 6,6 A (127V)/3,8 A (220V), velocidade  de

rotação do motor :1750 r.p.m. número  de polos do motor: 4 polos,

número de pistões(cabeçotes): 2 pistões. Número de motores: 1

motor. (01-03-0434)

4.500,0000 1,000

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


