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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO
Nº Processo.:
Nº Licitação:

278 / 2017
11

Modalidade....: PREGAO ELETRONICO
Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto......: Aquisição de equipamentos (Colposcópio e Cadeira Odontológica) objetivando atender o Programa DST/AIDS.

ITEM

DESCRIÇÃO

Unidade Medida

Quantidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

1

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) - Cadeira odontológica com estrutura de
aço, ponto de articulação central, 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 movimentos silenciosos através de
moto redutores elétricos totalmente isentos 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 comando / distribuição acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos
sendo, (4) quatro individuais e (2) dois automáticos, volta à zero e posição de trabalho. Acionamento dos movimentos da
cadeira feitos através de comando de pé, com todas as funções integradas. Equipo acoplado a cadeira, com sistema de
válvulas anti refluxo, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e
uma mangueira para alta rotação com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com
conexão borden dois furos, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em
angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras
integrados a mesa do equipo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de
comando da cadeira. Estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil
troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até 8000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé.
Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos
elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com proteção UV, e totalmente fechado com proteção em acrílico,
proporcionando maior segurança ao paciente, braço multi-articulado, permitindo a iluminação da arcada inferior lingual,
acionamento liga/desliga no pé. Acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de Volta a zero e posição
de trabalho Unidade Auxiliar rebatível em 90 graus, acoplada a cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira
corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV. Peça única
com suporte das mangueiras integrado, suporte para copo, cuspideira de porcelana removível e de fácil limpeza com porta
detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira regulado através de registro. Sugador com diâmetro 6,3 mm
(aproximadamente).

UNID.

1,0000

22.433,3333

22.433,3333

2

COLPOSCÓPIO, com Micro câmera, Monitor de LCD 14 polegadas e Braço Articulado com 3 Aumentos fixos de imagem
(7X, 14X e 25X) contendo Terceira Ocular (Sendo a binocular principal fixa e outra ajustável e a terceira ocular fixa), que
permite a visualização de um segundo profissional ou o acoplamento da micro câmera para captura de imagem. Aparelho
de alta resolução Tensão: 127 / 220 VAC, Luz por Fibra Ótica, Intensidades de luz ajustável com Distância de trabalho 300
mm; Sistema de micro-enfoque por cremalheira de metal; Filtro verde; Pedestal sobre rodízios; Garantia de 1 Ano; Manual
de instrução em português.

UNID.

1,0000

21.057,6200

21.057,6200

