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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pregão Eletrônico - 027/2022/FMS

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM MOCHO:

Características Mínimas
Consultório Odontológico:
Equipo, com 5 encaixes, equipado com 4 terminais.
Suporte dos instrumentos com movimentação horizontal ajusta-se à pega e retorno das pontas, de forma prática e ergonômica.
Unidade hídrica auxiliar de porcelana com 2 terminais sugadores de alumínio destacáveis e autoclaváveis, com regulagem de fluxo da
sucção, compatíveis com sucção venturi ou alta potência.
Refletor de luz LED, dotado de filtro de sombra no foco operacional, possui regulagem de intensidade de 3.000 a 43.000 lux.

Cadeira:
Base de ferro e sistema pantográfico.
Regulagem de nível quando da instalação.
Comando no pé, com acionamento intuitivo dos movimentos sobe-desce do assento e encosto.
Filtro de água, ar, regulador de pressão e sistema de proteção antichama que envolve a placa-mãe.
Braço direito com abertura lateral e livre acesso.
Estofamento de viscoelástico sem costura.
Apoio de cabeça multiarticulado onde favorece várias posições da cervical do paciente, facilitadas pela trava metálica posterior, para
segurança do profissional durante os procedimentos clínicos.
Capacidade de elevação de até 200 kg.

Equipo:
Com 4 pontas de série e 1 opcional, comando eletrônico multifunção, suporte de pontas com regulagem angular horizontal,
negatoscópio, função stop-system e regulagem de água-ar-spray das pontas.
Comando eletrônico com funções que aciona movimentos sobe-desce do assento-encosto, programa posições de trabalho da cadeira,
liga-desliga refletor e regula intensidade da luz, aciona a água da cuspideira e porta-copos.
Negatoscópio compatível dimensionado para 3 películas radiográficas.
Dispositivo eletropneumático que protege o paciente e o profissional de movimentos involuntários da cadeira, quando acionadas as
pontas.
Regulagem de água-ar-spray das pontas pelo próprio usuário, conforme sua preferência.
Pedal cromado, fino e ergonômico, aderente ao piso, com acionamento progressivo

Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15.353,38
Valor Final: 14.300,00
Valor Total: 28.600,00
Situação: Homologado em 27/05/2022 10:24:43 Por: Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti
Nome da Empresa: Richarde amorim da silva
Modelo: PHOENIX I

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti

Autoridade Competente


