
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 21.154.174/0001-89 - End:  Praça Edgard  Mi randa nº.  202,  Centro –  Cep. :39.665-000  

 
ITEM  077- ESPECIFICAÇÃO  - CONSULTORIO ODONTOLOGICO : 

Cadeira para acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos 

automáticos, ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por moto-redutor de 

corrente contínua. (cor verde claro) Acionamento através de pedal de comando 

multifuncional, que proporciona o acionamento e a alteração gradual de luminosidade do 

refletor, a movimentação do encosto e assento, volta à zero e posição de trabalho 

programável pelo dentista. Design arrojado, com linhas arredondadas, proporcionando visual 

moderno e harmonioso. Encosto curvo envolvente, que além de proporcionar conforto ao 

paciente, permite maior aproximação ao campo operatório. Base com desenho ergonômico, 

construída em aço, protegida por debrun antiderrapante. Possui 2 furos que permite a opção 

da fixação da cadeira no piso. Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com 

material resistente, liso, alto brilho, com cantos arredondados. Encosto de cabeça anatômico, 

removível, com regulagem de altura. Apoio do braço fixo com acabamento arredondado, 

Estofamento amplo, com apoio lombar, montado sobre estrutura rígida recoberta com 

poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado e sem costura. 

Sistema da qualidade dentro dos padrões da ABNT, assegurando que os produtos sejam 

produzidos dentro de procedimentos padronizados. Produtos fabricados de acordo com a 

resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

EQUIPO ODONTOLÓGICO Modelo Cart para o acionamento e controle da seringa, 

instrumentos rotativos e outros, ambidestro (atende a destros e canhotos). Corpo construído 

em poliestireno de alto impacto, com cantos arredondados. Estrutura construída em aço, com 

pintura lisa de alto brilho à base de epoxi, polimerizada em estufa a 250ºC, com tratamento 

fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Seleção automática das pontas, 

através de sensíveis válvulas pneumáticas, possibilitando leveza no seu acionamento. Pegador 

frontal, central, de fácil acesso, suporte das pontas construído em ABS automotivo de alto 

impacto, ambos com cantos arredondados. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou 

estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água 

para seringa e spray das pontas, translúcido de fácil acesso e pressurização automática. Caixa 

de ligação construída em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados. Composto 

por: - Seringa Tríplice de bico giratório removível e autoclavável, com design arredondado. 

- Terminal para uma alta rotação  

- Terminal para micro-motor 

Sistema da qualidade dentro dos padrões da ABNT, assegurando que os produtos sejam 

produzidos dentro de procedimentos padronizados. Produtos fabricados de acordo com a 

resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

REFLETOR ODONTOLÓGICO com ajuste gradual na intensidade 08.000 a 25.000 Lux localizado 

no pedal da cadeira odontológica, movimentos suaves e cor padrão gelo compatível com todos 
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os ambientes. Cabeçote em material resistente, com giro de 620O, proporcionando leveza, 

durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Acionamento através do pedal de 

comando da cadeira odontológica. Puxadores bilaterais, espelho multifacetado, protetor do 

espelho em material resistente transparente Braço em aço com movimentação vertical e 

horizontal com cantos arredondados.  

Sistema da qualidade dentro dos padrões de qualidade da ABNT, assegurando que os produtos 

sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. Produtos fabricados de acordo com 

a resolução RDC 59-Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. 

UNIDADE ÁGUA ODONTOLÓGICA para trabalhos auxiliares como fornecimento de água para 

coleta de dejetos e ativação da cuspideira e sugadores; ambidestra (atende a destros e 

canhotos), acoplada à cadeira. Registro de acionamento e regulagem da água na bacia. Cuba 

da cuspideira redonda, com diâmetro de 220mm, removível,  Corpo da unidade construído e 

revestido em poliestireno de alto impacto. Estrutura do conjunto construída em aço, com 

pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada em estufa a 250ºC, com tratamento 

fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza, estrutura revestida em poliestireno 

de alto impacto com cantos arredondados. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate 

rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. 

Condutores de água que banham a cuba. Ralo para retenção de sólidos. Suctor com 

acionamento automático. Sistema da qualidade dentro dos padrões de qualidade da ABNT, 

assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. 

Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 59 - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária- ANVISA. 


