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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN Autoclave horizontal com capacidade de no mínimo 42 litros
- Autoclave horizontal com capacidade de no mínimo 42
litros com câmera de esterilização em aço inox, painel com
acompanhamento através de manómetro, termómetro e
indicadores luminosos, com diversos sistemas de
segurança e desligamento automático em caso de excesso
de temperatura, pressão ou falta de água, ciclo eficiente de
secagem com opção de secagem extra, tampa com
fechamento através de manípulo, 220 volts, garantia
mínima de um ano. A assistência técnica deve ser
garantida dentro de um prazo máximo de 48 horas do ato
da solicitação.

6.933,3300 103.999,9515,000

2 UN Consultório odontológico completo composto de: -
Consultório odontológico completo composto de:
•   Cadeira: com dois apoios de braço, apoio de cabeça bi-
articulado com movimentos ântero-posterior e longitudinal,
mínimo de duas posições de trabalho programáveis e volta
à zero, estofamento em espuma injetada espessa e
anatômica, revestimento em laminado de PVC sem
costuras, em cor a ser determinada, acionamento por
motorredutor elétrico, caixa de conexões integrada
(incorporada à cadeira) com mangueiras e conexões
totalmente embutidas, estrutura em aço com tratamento
anti-corrosão, base em ferro fundido, em chapa única
maciça, sem necessidade de fixação ao piso;
•   Equipo:  acoplado, com um terminal Borden para alta
rotação, um terminal Borden para baixa rotação,
acionamento pneumático individual para as pontas, seringa
tríplice com bico destacável para esterilização em
autoclave, braço bi-articulado com ajuste pneumático de
altura com um único toque;
•  - Unidade auxiliar: com dois sugadores de sistema
Venturi de alta potência com acionamento automático,
bacia em porcelana removível e autoclavável, mangueiras
totalmente embutidas;
•  - Refletor: acoplado à unidade auxiliar, com intensidade
de luz variável, duplo pega-mão, liga e desliga sincronizado
com os movimentos automáticos da cadeira, acionamento
no pedal de comando, braço multiarticulado;
•  - Mochos: dois mochos para cada cadeira (totalizando
quatro mochos), assento com regulagem de altura por
sistema a gás com alavanca, encosto ergonômico com
regulagem de altura e longitudinal por alavanca, sem
costuras, base com cinco rodízios, estofamento em espuma
injetada, espessa e anatômica, revestimento em laminado
de PVC na mesma cor do estofamento da cadeira
• - Compressor odontológico: isento de óleo, potência
mínima de 1,14 hp, 220 volts, baixo nível de ruído (máximo

23.266,3600 162.864,527,000
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56 dB), protetor térmico contra sobreaquecimento, filtro de
saída de ar, reservatório com pintura eletrostática interna e
externa, pintura interna do reservatório antioxidante,
dimensões aproximadas 42X42X70 cm, capacidade do
tanque: mínimo 40 litros, fluxo de ar mínimo 210 litros/min,
um ano de garantia.

3 UN Compressor odontológico: fabricado de acordo com a NR
13 - Compressor odontológico: fabricado de acordo com a
NR 13, com Certificado de Boas Práticas de Fabricação, -
indicado para um consultório completo equipado com
micromotor, caneta de alta rotação, seringa tríplice e
sugador, - com no mínimo dois pistões, - isento de óleo, -
potência mínima de 1,12 hp,  220 volts, - nível de ruído
máximo 78 dB, - protetor térmico contra sobreaquecimento,
- filtro de entrada de ar, - reservatório com , com
capacidade mínima de 36 litros, com pintura eletrostática
interna e externa, - pintura interna do reservatório
antioxidante, - dimensões: profundidade  40 cm ± 10 cm;
largura 40 cm ± 10 cm; altura 60 cm ± 20 cm, permitindo-o
caber nos compartimentos disponíveis nas unidades de
saúde; - reservatório de ar posicionado verticalmente, -
fluxo de ar mínimo de 210 litros/min, - apresentar catálogo
do fabricante comprovando que atende ao descritivo, -
mínimo um ano de garantia. A assistência técnica
autorizada deve ser garantida dentro de um prazo máximo
de 48 horas a partir do ato de solicitação.

6.400,1400 64.001,4010,000

4 UN Fotopolimerizador sem fio: fotopolimerizador com luz azul
fria emitida por LED - Fotopolimerizador sem fio:
fotopolimerizador com luz azul fria emitida por LED,
potência de luz 1200mW/cm2 no mínimo, ponteira de fibra
ótica giratória e removível, bateria interna recarregável ,
tempo de operação programável, com bip sonoro, bivolt
automático, corpo tipo caneta portátil, controle de operação
na própria caneta, 220V, garantia mínima de um ano.

999,6600 6.997,627,000

5 UN Ultrassom com jato de bicarbonato: aparelho conjugado de
ultrassom - Ultrassom com jato de bicarbonato: aparelho
conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato de sódio para
profilaxia do cálculo dental e biofilme não mineralizado, com
bomba peristáltica, transdutor cerâmico piezoelétrico
ativado através de pastilhas cerâmica em frequência de 24
a 30 Khz, permite trabalhos sem refrigeração, com três
insertos diferentes para remoção de cálculo, peça de mão
do jato de bicarbonato removível e autoclavável, tampa do
reservatório de bicarbonato com visualizador, alimentação
110/220V

4.803,9400 33.627,587,000

6 UN Caneta de alta rotação: Caneta de alta rotação - Caneta de
alta rotação: Caneta de alta rotação: turbina de alta rotação
para acoplamento Borden 2 furos, rotação máxima 420.000
rpm, sistema saca-brocas FG, rolamentos de alta precisão,
esterilizável em autoclave até 135º C por mais de mil ciclos,
spray triplo, confeccionada em liga de cobre e zinco ou
alumínio, de longa vida útil e baixo índice de manutenção,
garantia mínima de um ano.

1.003,7600 15.056,4015,000

7 UN Motor para cirurgia desenvolvido para procedimentos
cirúrgicos ósseos de perfuração, desgaste e corte ósseo
emcirurgia buco-maxilo-facial; - Motor para cirurgia
desenvolvido para procedimentos cirúrgicos ósseos de
perfuração, desgaste e corte ósseo emcirurgia buco-maxilo-
facial; cirurgias ósseas de pequeno porte como exodontias,
cirurgias periodontais e cirurgias
paraendodônticas.Bivolt.Micromotor com encaixe INTRA
universal, pedal Inteligente que permite a reversão da
rotação, liga/desliga e altera a irrigação, permite a utilização
de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou
redutora de velocidade e de microserras, oscilatória,
reciprocante e sagital, reversão do sentido de rotação,
possui Sistema de irrigação, velocidade do Micromotor

6.156,9200 18.470,763,000
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03 anos na caixa de comando, 06 meses no micro motor e
01 ano no pedal.

8 UN Câmara escura para revelação - Câmara escura para
revelação: Câmara escura para revelação: câmara escura
para revelação de filmes odontológicos periapicais, na cor
preta (externo e interno), dimensões aproximadas 23 x 24 x
33 cm, quatro copos de 200mL, visor de acrílico removível
sem dobradiças, com proteção ultravioleta e com boa
vedação para evitar entrada de luminosidade externa, luvas
removíveis para desinfecção. . Apresentação: embalagem
individual trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote e registro no Ministério da
Saúde

337,1900 1.685,955,000

9 UN Contra-ângulo: com sistema de acoplamento tipo intra sem
pino-trava - Contra-ângulo: com sistema de acoplamento
tipo intra sem pino-trava, acoplável ao micro-motor, com
spray externo, relação de transmissão 1:1, giro livre de 360º
sobre o micro-motor, esterilizável em autoclave até 135º C
por mais de mil ciclos, confeccionado em latão revestido de
níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de
manutenção, garantia mínima de um ano.

631,6100 5.052,888,000

10 UN Peça reta: com sistema de acoplamento tipo intra sem pino-
trava, - Peça reta: com sistema de acoplamento tipo intra
sem pino-trava, acoplável ao micromotor, com spray
externo, relação de transmissão 1:1, giro livre de 360º
sobre o micromotor, esterilizável em autoclave até 135º C
por mais de mil ciclos, confeccionada em latão revestido de
níquel e cromo, de longa vida útil e baixo índice de
manutenção, garantia mínima de um ano

842,7000 6.741,608,000

11 UN Lavadora ultrassônica: equipamento para limpeza de
instrumentos clínicos, mínimo 05 ciclos pré-programados -
Lavadora ultrassônica: equipamento para limpeza de
instrumentos clínicos, mínimo 05 ciclos pré-programados,
cuba com volume total do tanque mínimo de 3 litros, volume
útil do tanque mínimo 2,5 litros, com função de
aquecimento da água até 60°C, tanque em aço inox,
sistema de drenagem do líquido sem necessidade de
transporte do equipamento, com circuitos de proteção
contra superaquecimento e sobretensão, frequência do
ultrassom mínimo 35.000 Hz, 220V, mínimo um ano de
garantia. Apresentação: embalagem individual trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.

1.831,5800 14.652,648,000

12 UN Seladora: seladora manual de mesa, com guilhotina, -
Seladora: seladora manual de mesa, com guilhotina,
indicada para selar e cortar envelopes de esterilização,
área de selagem mínima 300 mm (comprimento) x 10 mm
(largura), sistema de aquecimento com resistência
blindada, potência mínima 80 W, rápido aquecimento, 220
V ou bivolt, dimensões aproximadas do produto 45 cm X 12
cm X 8 cm (C X A X L), estrutura em material metálico com
pintura eletrostática a pó na cor branca, garantia mínima de
um ano. Apresentação: embalagem individual trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote e registro no Ministério da Saúde.

634,1800 5.707,629,000

13 UN Localizador Apical: Acuracidade do equipamento
comprovada cientificamente - Localizador Apical:
Acuracidade do equipamento comprovada cientificamente;
Segurança e melhores resultados; Design moderno;
Tecnologia Multifrequência; Pode ser utilizado em canais
úmidos ou secos; Não precisa ser calibrado (está pronto
para uso); Duplo controle de progressão da lima; Controle
visual e sonoro com 4 níveis de volume; Tensão Bivolt; 12
meses de garantia (6 meses nos acessórios). ( Dentsply,
MK Life e SChuster).

3.400,2800 10.200,843,000

14 UN Motor Endodôntico com Localizador Apical  equipamento
odontológico, - Motor Endodôntico com Localizador Apical

6.915,0200 20.745,063,000
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equipamento odontológico, tipo p/ endodontia, aspecto
físico motor de bancada c/ unidade de operação lcd,
indicação p/ rotação contínua e movimento  eciprocante,
fonte bivolt, componentes micromotor, contra ângulo
autoclavável, rotação máximo cerca de 1.200 rpm,
componentes adicionais 1  transformador, bateria

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 469.804,82


