
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000055/2019

MOVETEC COMERCIAL LTDA

CNPJ:  04.780.499/0001-58

Rua DEMOSTHENES NUNES VIEIRA, 03 - Vera Cruz - Cariacica - ES - CEP: 29146789

ANEXO - CONTRATO Nº 000055/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002312

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000019/2019 002182/2017

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

APLICADOR UNIVERSAL NACIONAL
630,003,00 210,00UNUNIVERSAL004

CAIXA PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL
600,003,00 200,00UND.RUBALBAN015

FOTOMETRO DE CHAMA

desc rição:
leitura simultânea de todos os parâmetros;
calibração automática;
câmara e queimador desmontável;
acendimento e desligamento automático de chama;
desumidificador com purga automática;
nebulizador e queimador em aço inox 316;
caixa de gases automática com intertravamento;
linearização da curva de trabalho;
leituras diretas em ppm, %, mg/l, mmol/l, (outras sob
consulta);
sensor de temperatura de chaminé.

especificações técnicas:
- tipo de leitura: digital alfanumérico, 2 linhas x 16 caracteres;
- range de leitura: 0 – 100 ppm p/ na, k, ca; 0 – 200 meq/l p/
na, k, li, ca (selecionáveis);
- escalas: auto range;
- seleção de resolução: 1/0, 1/0,01;
- precisão: menor que 1% (fe);
- linearidade: menor que 2% (fe),
- tempo de resposta (máximo): 8 segundos;
- consumo de amostras (máximo): 7 ml/min;
- volume por análise: 2 ml (aproximadamente);
- pontos de calibração: 1 ou 2;
- combustível: gás liquefeito de petróleo (glp), cilindro de 13
kg ou 45 kg;
- oxidante: ar isento de pó e óleo;
- dimensões: c 500 mm x l 210 mm x a 450 mm;
- peso: 8 kg;
- grau de proteção: ip – 65 gabinete da cor azul;
- tipo de pintura: epoxi (alta resistência);
- alimentação: 110/220 v;
- flutuação de tensão: +/- 10% da tensão nominal;
- sobretensão transitória: de acordo com a categoria ii da
norma iec 60864-4-443;
- proteção contra choques elétricos: classe i;
- potência consumida (máx.): 35 v;
- acompanhado dos seguintes equipamentos: válvula de gás
padrão para bujão de 13 kg ou 45 kg; mangueira de conexão
para dreno, e gás padrão abnt; fio de aço para
desentupimento do cateter; manual de instruções com termo
de garantia.

10.500,001,00 10.500,00UNBENFER024
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