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EspecificaçãoNº Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UND BALANÇA ELETRÔNICA - BALANÇA ELETRÔNICA -
Balança com estrutura em aço carbono lisa nas dimensões
mínimas de plataforma de 1,00m x 1,00m;
Bandeja e estrutura totalmente de aço;
Saída configurável para conexão com impressora ou PC;
Capacidade mínima de 1000Kg;
Alimentação de fonte automática de Display de Led de no
mínimo 5 dígitos;
Função Tara de até 100% da capacidade;
Peso total mínimo do equipamento de 100kg;
Voltagem Bivolt 110/220;
Garantia mínima de 12 meses.

8.932,5300 8.932,531,000

2 UND ELEVADOR DE FARDOS - ELEVADOR DE FARDOS -
Capacidade de Carga mínima de até 1000Kg;
Peso mínimo do equipamento de 240Kg;
Elevação máxima dos garfos 3400mm;
Comprimento útil mínima dos garfos de 1000mm;
Largura com ajustes entre os garfos mínima de 680mm;
Altura mínima das torres (baixada) de 2000mm;
Altura máxima das torres (baixada) de 4000mm;
Botão parada de emergência;
Elevação e acionamento hidráulica elétrica;
Centro de carga mínimo de 500mm;
Carregador de bateria mínimo de 220v monofásico;
Garantia mínima de 12 meses.

24.833,3300 24.833,331,000

3 UND ESTEIRA DE ALIMENTAÇÃO - ESTEIRA DE
ALIMENTAÇÃO

Esteira em Aço SAE 1020/ aço carbono;
Estrutura de pés com tubos de no mínimo 40x40mm e com
espessura mínima de parede 3mm;
Comprimento mínimo 5000mm;
Largura mínima 800mm a 1000mm;
Altura mínima 700mm a 1000mm;
Altura de Elevação mínima de 3 metros com regulagem;
Velocidade com regulagem mínima de 0 a 25 m/min;
Sistema de inversão, onde pode ser utilizado tanto para
carga como para descarga;
Com moega para separação dos materiais;
Roletes de carga duplos;
Correia PVC emborrachado com no mínimo 2 lonas, sobre
chapa lisa galvanizada;
Equipamento adequado as normas NR 12 (Segurança do
trabalho em máquinas e equipamento);
Manual de instruções em português;

Garantia mínima de 24 meses.

40.696,6700 40.696,671,000
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4 UND ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS - ESTEIRA DE
SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Esteira em Aço SAE 1020/ aço carbono;
Estrutura de pés com tubos de no mínimo 40x40mm e com
espessura mínima de parede 3mm;
Comprimento mínimo total de 6000mm;
Largura mínima de 800mm a 1000mm;
Altura mínima de 700mm com esteira de regulagem de +-
10mm com sistema de pés nivelados ajustáveis;
Bordas nas laterais com altura mínima de 100mm;
Rolo de tração e esticador emborrachado;
Pintura eletrostática em epóxi a pó;
Moto redutor acoplado com proteção;
Velocidade com regulagem mínima de 0 a 25 m/min;
Capacidade de Carga de no mínimo 70Kg/m;
Sistema de inversão, onde pode ser utilizado tanto para
carga como para descarga;
Tensão de Alimentação de 220 ou 380v;
Adesivo de segurança conforme as normas as normas
vigentes na legislação brasileira;
Equipamento adequado as normas NR 10 (Instalações e
serviços em eletricidade);
Equipamento adequado as normas NR 12 (Segurança do
trabalho em máquinas e equipamento);
Manual de instruções em português;
Garantia mínima de 12 meses.

45.800,0000 45.800,001,000

5 UND PRENSA ENFARDADA - PRENSA ENFARDADA -
Potencia hidráulica mínima de 8 toneladas;
Dimensão mínima dos fardos de 600x500x500 (LxPxA);
Dimensão mínima da caixa de prensagem de
600x500x1500 (LxPxA);
Dimensão mínima do equipamento: 700x550x2300
(LxPxA);
Motor mínimo de 3cv, com voltagem de 380v -220v;
Sistema de retirada de fardo mecânico, semi automática
com cabo de aço;
Capacidade de reservatório de óleo de no mínimo 30 litros;
Pistão hidráulico de 3” ½ ;
Haste maciça cromada de 2”;
Comando Elétrico acionado com botoeira bi-manual;
Ciclo de Prensagem de no mínimo 28 segundos;
Partida elétrica de liga/desliga manual;
Peso total mínimo de 390Kg;
Certificado pelo órgão competente, onde deve atender as
normas da NR -10 e NR 12; ART emitida pelo CREA;
Garantia mínima de 12 meses

36.947,3300 36.947,331,000

6 UND SELADOR DE EMBALAGENS PLÁSTICAS - SELADOR
DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
Utilizada para embalar/ selar embalagens de diversos
materiais: polietileno, polipropileno, nylon, TNT,
aluminados, entre outros;
Boca de no mínimo 40cm;
Bivolt;
Estrutura de chapa de aço mínima de 14 e 16;
Fechamento por pedal fixado na base da máquina;
Controle eletrônico de temperatura;
Uso industrial;
Estrutura: Epóxi;
Mesa de apoio regulável, conforme o produto;
Garantia de no mínimo 12 meses

926,4700 926,471,000

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 158.136,33


