PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI

Nr.: 1/2015 - PR
Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

Telefone: 2716-5834
CNPJ: 32.556.060/0001-81
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR
C.E.P.: 24020-200
- Niterói - RJ

Processo de Licitação:
Data do Processo:

5720/2014
24/09/2015
Folha: 1/3

ANEXO 1
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade
1

Unid

Especificação

1095,000 DIAS Locação

de Equipamento Gerador de Gotas

Aerossol (UBV Pesado Veicular), Motor de
combustão: Entre 18 e 20 HP. (OHV)
Quatro tempos, 2 cilindros, refrigerado
a ar, carcaça de alumínio, movido a
gasolina, com partida elétrica e manual.
Sistema elétrico do motor contendo uma
bateria selada de 12 V com capacidade
entre 30 e 46 amperes (A), a ser
fornecida com o equipamento. Compressor
(Soprador) de deslocamento positivo do
tipo lóbulos (roots) com capacidade
entre 350 e 380 CMF e pressão entre 6 e
10 PSI, e possuir filtro de ar
resistente a corrosão na linha de
entrada, com capacidade de retenção de
partículas acima de 100 um de diâmetro,
caráter do compressor deve possuir
parafuso tipo plug para preenchimento e
drenagem do óleo lubrificante, dispondo
de recursos para controle do nível de
óleo lubrificante contido no caráter,
tal como: vareta de nível, visor, bujão
de verificação, etc. Bocal nebulizador
(canhão) por sistema de fluxo de ar
laminar tipo energia gasosa, com pressão
regulável de até 10 PSI, com sistema
articulável que permite giro 360º na
horizontal e 200º na vertical, e com
alcance horizontal entre 30 e 50m, e
vertical entre 15 e 25m, e dotado de
solenoide para corte automático do fluxo
de pesticida, toda vez o motor (desligar)
parar. Tamanho das gotas (DMV): Entre
20 e 30 um (Micrômetros), para 80% das
gotas, para uma vazão de líquido entre
100 e 210 ml/min. Sistema de bombeamento
da formulação por Bomba FMI (12 v) corpo
inoxidável pistão cerâmico e cilindro de
carbono, de deslocamento positivo
variável e capacidade ajustável entre 30

Marca
________

Preço Unit. Máximo
974,7900

Total Preço Máximo
1.067.395,0500
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e 532,26 ml/min. e montada em caixa
plástica hermética com cadeado. Sistema
de vedação da bomba FMI onde cada bomba
deve ser provida de 2 Kits de vedação de
Teflon ou Ryton. Tanque de inseticida
translúcido graduado e dotado de régua
metálica graduada com precisão de 500ml,
com capacidade entre 50 e 60 L em
polietileno de alto impacto, aditivado
contra raios UV, com tampa hermética (a
prova de vazamentos), tubulações,
mangueiras e conexões em nylon e dotado
de filtro de linha especial para
inseticidas. Tanque de combustível com
capacidade entre 30 e 40 L em
polietileno de alto impacto. Tanque de
Auto Limpeza com capacidade entre 03 e
06 L em polietileno de alto impacto.
Manômetro com proteção de glicerina, e
dupla escala de pressão (libras e kg/cm2)
. Horímetro e tacômetro do tipo digital
para registro de horas trabalhadas para
efeito de manutenção e troca de óleo, e
para determinar e controlar a rotação do
motor. Controle Remoto com comprimento
do cabo entre 3 e 5m, para operação
direta do interior da cabine do veículo.
Linha de transporte de formulação
composta de tubulação plástica (náilon),
conexões e filtros de inseticidas
especiais. Chassi estrutural em aço
carbono com tratamento anti-corrosivo
com dupla camada de tinta epóxi, e
provido de discos amortecedores
especiais anti-vibratórios. Peso vazio
de no máximo 220 Kg. Manuais que devem
constar do equipamento: Manual de
manutenção e operação e regulagens do
Motor, Compressor, e da Bomba FMI com
orientações indicando peças de maior
desgaste, possíveis defeitos e correção.
Certificado de garantia todos no idioma
português e ferramentas essenciais. Tais
equipamentos geradores de gotas aerossol
deverão vir acoplados em veículos
utilitários do tipo caminhonete (PICK UP)
, com carroceria aberta, tração 4X2, com

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo
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Especificação

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

resistência e dimensões adequadas ao
transporte de um gerador de gotas
aerossol em baixo volume com peso de
aproximadamente 340Kg (peso cheio) e nas
dimensões aproximadas de 1,11m (altura)
X 1,35m (comprimento X 1,09m (largura),
com cabine simples provida de ar
condicionado equipado com tacógrafo e
limitador de velocidade, com no maximo50.
000Km rodados e 2 anos de fabricação. Os
veículos deverão estar identificados com
a logomarca da Fundação Municipal de
Saúde do Município de Niterói,
Combustível: gasolina. Potência mínima
de 1.6 com sistema reforçado de molas.
(60-35-110)
(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

1.067.395,0500

