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Item1 1,000Quantidade UN Unid Cadeira odontológica com articulação Especificação ________Marca 6.500,0000Preço Unit. Máximo 6.500,0000Total Preço Máximocentral e movimento de encosto automático. (99-02-7925)2 1,000 UN Amalgamador odontológico, tipo capsular ________ 700,0000 700,0000com modo de  operação digital. (99-02-7926)3 1,000 UN Fotopolimerizador de resinas, tipo LED, ________ 850,0000 850,0000sem fio, sem radiômetro (99-02-7927)4 1,000 UN Seladora, tipo manual-mesa / grau ________ 900,0000 900,0000cirúrgico. (99-02-7928)5 2,000 UN Ultrassom odontológico, jato de ________ 2.500,0000 5.000,0000bicarbonato integrado, possui caneta/ transdutor do ultrassom autoclavável. (99-02-7929)6 1,000 UN Compressor odontológico, capacidade ________ 2.500,0000 2.500,0000reservatório/potência/consumo: 30 a 39 L/ 1 à 1,5 hp/6 à 7 pés isento de óleo. (99-02-7930)7 1,000 UN Jato de bicarbonato, console com entrada ________ 900,0000 900,0000de ar, água e reservatório de bicarbonato, com 1 peça de mão para jato de bicarbonato. (99-02-7931)8 1,000 UN Mocho, em aço carbono, com encosto, ________ 550,0000 550,0000regulagem de altura, à gás. (99-02-7932)9 1,000 UN Autoclave horizontal digital de 28lts, ________ 3.000,0000 3.000,0000câmaras de esterilização em aço inoxidável, painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras. Controle de ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis, fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. Secagem programável de material, com opção de ciclos extras, sistema de segurança automático, com mensagens de erro visuais e sonoras. (99-02-0225)10 1,000 UN Autoclave horizontal digital de 42lts, ________ 4.100,0000 4.100,0000câmaras de esterilização em aço inoxidável, painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens 
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visuais e sonoras. Controle de ciclo automático através de microprocessador eletrônico, com grande liberdade de ciclos programáveis, fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados. Secagem programável de material, com opção de ciclos extras, sistema de segurança automático, com mensagens de erro visuais e sonoras. (99-02-0229) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 25.000,0000


