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RESULTADO POR FORNECEDOR

03.964.626/0001-06 - VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

1 PRENSA MANUAL UNIDADE 8 R$ 9.281,9500 R$

9.281,9500

R$ 74.255,6000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VS-729

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA PARA COMPRESSÃO SIMPLES (NÃO CONFINADA) CAPACIDADE DA CELULA DE

CARGA NO MINIMO 2000KGF COM CALIBRAÇÃO.

2 PRENSA PARA ENSAIO ELÉTRICA UNIDADE 2 R$

37.790,0000

R$

29.700,0000

R$ 59.400,0000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VS-735

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRENSA CBR MARSHALL MICROPROCESSADA .:: ESPECIFICAÇÃO ::. Prensa Marshall &

CBR Digital Microprocessada Código: VS-735 NBR 12102 - 7182 / DNER-ME 162 - 129 - 049 - 043 Com Motor de: 1.1 HP - 110/220

Volts (comutável) Sensor: 0,1 mm. Otimize o seu trabalho com o que há de mais moderno em ensaios de compactação Marshall e

CBR no Brasil. Esta prensa realiza ensaios de compactação Marshall e CBR totalmente automatizados, evitando possibilidade erros

nos resultados por parte do operador. Estes resultados são armazenados eletronicamente em um cartão de memória á unidade de

controle do equipamento, na qual possui três idiomas (Português, Inglês e Espanhol) para operação, que podem ser transferidos a um

computador padrão PC através de uma porta de comunicação Serial para visualização, dos resultados,através de relatórios, gráficos e

impressão dos mesmos. Este equipamento vem acompanhado de um moderno software para processamento dos resultados no seu

computador, e é muito simples a instalação do mesmo. Caso não haja um computador no local dos ensaios, o cartão de memória

armazena até 99 ensaios e poderá ser facilmente desconectado do equipamento, e enviado, a qualquer outro computador para

transferência dos resultados. Poderão ser adquiridos quantos cartões forem necessários para armazenamento dos ensaios.

3 EXTRATOR DE ´ LETRASET ´ UNIDADE 3 R$ 6.930,0000 R$

6.200,0000

R$ 18.600,0000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VS-631

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  EXTRATOR DE AMOSTRA CBR FUNCIONAMENTO ELETRICO (COMPACTAÇÃO DE SOLOS

MÉTODO A e B) - C/ ADAPTAÇÃO P / CILINDRO CBR, PROCTOR E MARSHALL, COM SISTEMA DE ENGRENAGEM DE BRONZE

FOSFOROSO ( COM- PACTO ), C/MOTOR 1/4 HP E CHAVE DE REVER SÃO, 110 ou 220V. - VIATEST

5 MISTURADOR UNIDADE 2 R$

31.146,4900

R$

31.146,4900

R$ 62.292,9800

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VC-325

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Misturador Planetário capacidade 10 litros com aquecimento Temperatura: 0~250ºC.

Tempo ajustável de: 0 a 999 segundos Alimentação: 220 volts Velocidades: 2 velocidades

8 MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS /

PEÇAS E ACESSÓRIOS

UNIDADE 3 R$

10.607,7500

R$

10.607,7500

R$ 31.823,2500

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VG-324

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de peneiras Ro-tap com oscilação orbital e queda vertical Capacidade: 8

peneiras 8x2” Alimentação: 220 volts Velocidade: 1440RPM Potência motor: 0,125KW

9 MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS /

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Unidade 3 R$ 5.181,1300 R$

5.181,1300

R$ 15.543,3900

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VS-375

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR ELETRICO DE PROVETAS P/ENSAIO DE EQUIV.AREIA

12 TANQUE UNIDADE 3 R$ 3.070,2900 R$

2.850,0000

R$ 8.550,0000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VS-368

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TANQUE P/BANHO DE PROVETA CAP.6 PR.DE 220VOLTS

16 APARELHO MEDIÇÃO UNIDADE 3 R$ 1.303,5000 R$

1.260,0000

R$ 3.780,0000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST



Modelo / Versão: VA-560

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRELICA DE ALUMINIO P/MEDIR TRILHA DE RODA PAVIMENTACAO

17 ACESSÓRIO EQUIPAMENTO

SEGURANÇA

UNIDADE 25 R$ 263,0300 R$ 263,0300 R$ 6.575,7500

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VIATEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR AUDITIVO DE SEG CIRCUM AURICULAR TIPO CONCHA

19 PENETRÔMETRO UNIDADE 5 R$ 406,4600 R$ 406,4600 R$ 2.032,3000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: VA-611

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA P/ PENETROMETRO UNIVERSAL NORMA ASTM D-5 50a55mm

20 SOLVENTE UNIDADE 50 R$ 636,3600 R$ 636,3600 R$ 31.818,0000

Marca: VIATEST

Fabricante: VIATEST

Modelo / Versão: PQ-250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dissolvente para Alcatrão/Res. de asfálto Biodegradável 5Litros

Total do Fornecedor: R$

314.671,2700

 

05.869.012/0001-70 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

4 COMPACTADOR LISO

TERRAPLENAGEM

UNIDADE 3 R$

350.237,8600

R$

303.000,0000

R$ 909.000,0000

Marca: Cooper Techonology

Fabricante: Cooper Techonology

Modelo / Versão: CRT-GYR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Cooper Techonology; Modelo: CRT-GYR – Compactador Giratório Compactador

Giratório, considerado um dos melhores métodos de compactação de laboratório para a avaliação da compactibilidade na fabricação

de corpos de prova. A compactação é realizada através da aplicação de uma tensão vertical (normalmente 600KPa) por meio de

placas de extremidade para uma massa conhecida de mistura betuminosa, dentro de um molde de Ø100 ou Ø 150mm. O eixo

longitudinal do molde é rodado com um ângulo fixo com a vertical, enquanto as placas são mantidas paralelas e horizontais. Durante

a compactação, a altura da amostra é medida automaticamente e tanto a densidade da mistura e teor de vazios calculado. Os dados

de compactação são mostrados na tela em formato gráfico e tabela, e e salvo em formato compatível com os principais softwares de

planilha. O operador pode escolher compactar com um certo número de giros ou até uma densidade de mistura ou com um conteúdo

de vazios especifico. Diferentemente da maioria dos compactadores de 100 e 150 milímetros, os moldes podem ser testados sem

mudar as peças da máquina. Sistema exclusivo para rebaixar o molde para a posição de compactação e depois levantamento para a

transferência para o sistema de desmoldagem, integrado ao equipamento. Características: • Em conformidade com as normas EN

12697-10 e EN 12697-31; • Pode ser configurado para cumpriras especificações de SHRP Superpave; • Inserção e retração

automática dos moldes; • Testes em moldes de 150 e 100mm de diâmetro internos podem ser testados sem a troca de peças; •

Mistura fria (emulsão) de materiais podem ser compactados e o fluido expelido recolhido; • Interface USB com aquisição de dados e

sistema de controle, de modo que área de trabalho pode ser usado como computador hospedeiro; • Software com monitoramento em

tempo real; • Opção para molde de até 300mm de altura; • Estrutura em aço fechado altamente rígido; • Furo 95mm para cilindro

pneumático; • Um regulador de pressão de precisão para o controle preciso das tensões; • Base excêntrica do molde para produzir

um movimento giratório; • Inversor para o controle de velocidade; • Potenciômetro linear com curso 300mm para a medição da

altura; Especificações: Velocidade: 30rpm; Tensão: usual: 600kPa (MÁXIMA: 1000kPa); Curso do pistão: 250mm; Ângulo interno de

giro: 0,2 a 2°; Ar comprimido: 7 a 10bar para 350L/min; Amostras: úmidas ou secas; Peso estimado: 500kg. Acompanha:

Computador PC (Desktop) – Com software, cabos e acesso remoto para controle do sistema; Certificado de calibração acreditado pelo

UKAS. Extrator de amostra; medidor de temperatura de amostra; 03 Moldes interno de 100mm com pratos com compartimento para

medição de temperatura; 03 Moldes interno de 150mm com pratos com compartimento para medição de temperatura; espaçadores

para moldes de 100 e 150mm para 63mm de altura. Inclui instalação e treinamento para 03 (três) laboratoristas em Foz do

Iguaçu/PR, com profissional especializado, disponibilizado pela própria fabricante.

7 APARELHO MEDIÇÃO UNIDADE 6 R$

522.316,3100

R$

386.000,0000

R$

2.316.000,0000

Marca: Cooper Techonology

Fabricante: Cooper Techonology

Modelo / Versão: CRT-WTECO-A60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Cooper Techonology; Modelo: CRT-WTECO-A60 – Teste de Rodagem (wheel

tracker) Sistema de teste de rodagem, utilizado para avaliar a resistência à deformação e formação de sulcos permanente em

materiais asfálticos sob condições que simulam o efeito de tráfego. Uma roda corre sobre a amostra sob condições específicas de

carga, velocidade e temperatura. Os corpos de prova podem ser tanto placas como núcleos com 200mm de diâmetro. Sistema para

realizar testes tipo A e B em pequena escala conforme EN 12697-22. Sistema para acelerar o processo de testes com duas amostras

no prazo de um dia de trabalho por meio de um mecanismo de braço de elevação único pré-programável. Equipamento conforme

normas EN 12697-22; AGPT/T231; T 0719. Características: Testes de materiais para estradas com cargas por eixo de até 13

toneladas; Braço de elevação automática, totalmente programável, permite até o dobro da capacidade de teste normais;

Condicionamento de amostras programável; Pequeno e compacto para máxima eficiência energética, economia de 28% em relação

aos sistemas mais tradicionais; Gabinete com controle total de temperatura (na faixa de 40 a 62°C), com portas envidraçadas para

visualização dos testes. Determinação da resistência a sulco em materiais de pavimentação asfálticas. Software: Programável para

início automático, permitindo até dobrar a produção testes diários; Programável para condicionamento de amostras para permitir

teste para começar sem o operador; Software inicia automaticamente o teste, mantendo a velocidade especificada de 26,5 ciclos por

minuto; Medições de profundidades de sulco e temperatura da amostra automaticamente em intervalos regulares; O perfil de sulco é

captado automaticamente pelo software e analisado para calcular a profundidade; A tela de gráfico mostra profundidade de sulcos em

função do tempo, juntamente com o perfil e temperatura; Parada automática do teste quando este for completado e impressão de um

relatório de ensaio; Dados de testes armazenados podem ser analisados e comparados com outros dados de ensaio utilizando

planilhas fornecidas. Especificações: Carga: 700N; Dimensões de molde: 305x305mm; Velocidade: 26,5 ciclos por minuto; Espessura

de placa: 35 a 100mm; Faixa de medição de profundidade de sulco: 50mm. Acompanha: Computador PC (Desktop) – Com software,

cabos e conexão para acesso remoto e controle do sistema; Certificado de calibração acreditado pelo UKAS. Moldes retangulares de

50 e 100mm, placa de ajuste de altura de 5 e 10mm. Instalação e treinamento para 03 (três) laboratoristas em Foz do Iguaçu/PR.

Total do Fornecedor: R$

3.225.000,0000

 



13.174.490/0001-94 - GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

21 EQUIPAMENTO DE OFICINA

MECÂNICA

UNIDADE 3 R$ 9.659,4900 R$

9.659,4900

R$ 28.978,4700

Marca: toyama

Fabricante: toyama

Modelo / Versão: COMPACTADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compactador de percussão a gasolina. Aparelho destinado a compactação do solo

durante atividades de campo. Equipamento novo, zero hora de funcionamento. Características requeridas: Motor 04 (quatro) tempos,

refrigerado a ar; Tanque de combustível: capacidade mínima de 02 (dois) litros; Potência mínima: 4.0HP; Peso seco: no mínimo

76kg; Força de impacto (força do golpe): 13,7kN; Número de golpes por minuto: igual ou superior a 650; Golpe máximo: 8,5cm;

Dimensões mínimas da sapata: 285x325mm. Acompanha manual de operação em português ou inglês. Garantia mínima de 12 (doze)

meses. Assistência técnica permanente no Brasil.

Total do Fornecedor: R$

28.978,4700

 

19.887.163/0001-66 - ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

11 MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS /

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Unidade 3 R$ 6.159,4400 R$

6.159,4400

R$ 18.478,3200

Marca: ENGETOTUS

Fabricante: ENGETOTUS

Modelo / Versão: ENGETOTUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator de betume tipo rotarex (elétrico). Aparelho destinado a recuperação de

ligantes asfálticos utilizados durante a produção de misturas asfálticas. O aparelho deve ter controle de velocidade para evitar perda

excessiva de finos. Alimentação: 110V ou 220V. Frequência: 50/60Hz. Construído com bojo de alumínio fundido e capacidade mínima

de 1.500g. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Acompanha manual em português ou inglês. Assistência técnica permanente no

Brasil. Conforme DNER-ME 053.

Total do Fornecedor: R$

18.478,3200

 

27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO EIRELI

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

10 MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS /

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Unidade 5 R$ 1.308,4200 R$

1.100,0000

R$ 5.500,0000

Marca: solotest

Fabricante: solotest

Modelo / Versão: 1050001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extrator vertical e motorizado de amostras CBR, Marshall e Proctor. O aparelho deve

permitir a extração mecanizada de amostras com diâmetros entre 38mm e 155mm. Alimentação 110V ou 220V. Frequência: 60Hz.

Inclui adaptadores para Ø150mm (6"), Ø100mm (4"), Ø72mm, Ø50.8mm e Ø38mm de diâmetro interno. Inclui manual de operação

em português ou inglês. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Assistência técnica permanente no Brasil

Total do Fornecedor: R$ 5.500,0000

 

29.054.890/0001-04 - JPA LABOR COMERCIAL EIRELI

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

14 BANHO ULTRASSÔNICO UNIDADE 6 R$

13.782,9300

R$

8.350,0000

R$ 50.100,0000

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 20IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA ALT SONIC CLEAN – MOD. 20IA – MARCA ALT –

PROCEDENCIA NACIONAL Descrição Chave liga / desliga; Ciclo de trabalho automático; Temporizador eletrônico microprocessado;

Timer decrescente com ajuste até (30) trinta minutos com display digital e sinal sonoro ao término do ciclo; Aquecimento com

temperatura de 45°C ± 5°C (modelos 3PA, 3IA); Termostato, para controle da temperatura com indicadores visuais (modelos 3PA,

3IA); Painel confeccionado em membrana de policarbonato possui todos os comandos de operação da lavadora; Dreno e registro para

facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque; Tanque em aço inoxidável; Cesto com furações para maximizar o rendimento do

ultra-som; O transdutor piezoeléctrico é o componente responsável em transformar a energia elétrica, através de vibrações, em

energia mecânica. Um sistema eletrônico acoplado ao transdutor, transmite a um, recipiente com solução líquida movimentos

oscilatórios conjugados originando a cavitação que consiste na formação rápida e colapso de milhões de bolhas minúsculas (ou

cavidades) dentro de um líquido. Durante a fase de baixa pressão, estas bolhas crescem, em tamanho microscópico, até que atinjam

a fase de pressão alta, na qual elas são comprimidas e implodem. Aplicações Odontológica: Limpeza do ferramental, brocas e limas

usadas em endodontia, etc... Cirúrgica: Limpeza dos ferramentais usados em salas de cirurgia, cateteres, sondas, etc... Laboratorial:

Limpeza de lâminas, backers, pipetas, provetas e vidrarias em geral. Ind. Farmacêutica: Limpeza de mecanismos de equipamentos

usados na produção de medicamentos; Eletrônica: Limpeza de placas de circuito impresso e placas em alumina. Metrologia: Limpeza

de instrumentos de medição críticos. Óticas: Limpeza de armações e lentes de óculos. Relojoarias: Limpeza de mecanismos e

pulseiras de relógio. Joalherias: Limpeza de jóias e pedras preciosas. Informática: Limpeza de mecanismos de impressoras fiscais,

cabeças de impressão e placas de circuito impresso que passam por retrabalho. Automotiva: Limpeza de bicos Injetores (diesel e

injeção eletrônica), carburadores, TBI´s, galerias de combustível, bombas elétricas, etc... Informações técnicas Tensão: 127 / 220V;

Potência do ultra-som (W): 400; Frequência do ultra-som (Khz): 28 ou 40; Aquecimento: Sim; Canulada: Não; Dimensões externas

do produto (mm): 548 x 341 x 302; Dimensões internas do tanque (mm): 504 x 299 x 150; Dimensões externas do cesto (mm): 468

x 238 x 78; Capacidade do tanque (litros): 20; Gabinete: Aço inox; Cesto: Aço inox; Tampa: Aço inox; Peso líquido (Kg): 19,400;

Peso bruto (Kg): 20,950.

15 BANHO ULTRASSÔNICO Unidade 1 R$

13.782,9300

R$

8.350,0000

R$ 8.350,0000

Marca: ALT

Fabricante: ALT



Modelo / Versão: 20IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA ULTRASSÔNICA ALT SONIC CLEAN – MOD. 20IA – MARCA ALT –

PROCEDENCIA NACIONAL Descrição Chave liga / desliga; Ciclo de trabalho automático; Temporizador eletrônico microprocessado;

Timer decrescente com ajuste até (30) trinta minutos com display digital e sinal sonoro ao término do ciclo; Aquecimento com

temperatura de 45°C ± 5°C (modelos 3PA, 3IA); Termostato, para controle da temperatura com indicadores visuais (modelos 3PA,

3IA); Painel confeccionado em membrana de policarbonato possui todos os comandos de operação da lavadora; Dreno e registro para

facilitar a limpeza e drenagem do líquido do tanque; Tanque em aço inoxidável; Cesto com furações para maximizar o rendimento do

ultra-som; O transdutor piezoeléctrico é o componente responsável em transformar a energia elétrica, através de vibrações, em

energia mecânica. Um sistema eletrônico acoplado ao transdutor, transmite a um, recipiente com solução líquida movimentos

oscilatórios conjugados originando a cavitação que consiste na formação rápida e colapso de milhões de bolhas minúsculas (ou

cavidades) dentro de um líquido. Durante a fase de baixa pressão, estas bolhas crescem, em tamanho microscópico, até que atinjam

a fase de pressão alta, na qual elas são comprimidas e implodem. Aplicações Odontológica: Limpeza do ferramental, brocas e limas

usadas em endodontia, etc... Cirúrgica: Limpeza dos ferramentais usados em salas de cirurgia, cateteres, sondas, etc... Laboratorial:

Limpeza de lâminas, backers, pipetas, provetas e vidrarias em geral. Ind. Farmacêutica: Limpeza de mecanismos de equipamentos

usados na produção de medicamentos; Eletrônica: Limpeza de placas de circuito impresso e placas em alumina. Metrologia: Limpeza

de instrumentos de medição críticos. Óticas: Limpeza de armações e lentes de óculos. Relojoarias: Limpeza de mecanismos e

pulseiras de relógio. Joalherias: Limpeza de jóias e pedras preciosas. Informática: Limpeza de mecanismos de impressoras fiscais,

cabeças de impressão e placas de circuito impresso que passam por retrabalho. Automotiva: Limpeza de bicos Injetores (diesel e

injeção eletrônica), carburadores, TBI´s, galerias de combustível, bombas elétricas, etc... Informações técnicas Tensão: 127 / 220V;

Potência do ultra-som (W): 400; Frequência do ultra-som (Khz): 28 ou 40; Aquecimento: Sim; Canulada: Não; Dimensões externas

do produto (mm): 548 x 341 x 302; Dimensões internas do tanque (mm): 504 x 299 x 150; Dimensões externas do cesto (mm): 468

x 238 x 78; Capacidade do tanque (litros): 20; Gabinete: Aço inox; Cesto: Aço inox; Tampa: Aço inox; Peso líquido (Kg): 19,400;

Peso bruto (Kg): 20,950.

Total do Fornecedor: R$

58.450,0000

 

38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

13 CENTRÍFUGA UNIDADE 3 R$

39.564,5600

R$

34.200,0000

R$ 102.600,0000

Marca: Thermo Scientific

Fabricante: Thermo Scientific

Modelo / Versão: Centrífuga Ventilada Megafuge 16 / 75004230

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA VENTILADA MEGAFUGE 16 230V • Centrífuga de bancada para uso geral,

com capacidade total de 1,6 litros. • Marca: Thermo Scientific. • Fabricante: Thermo Scientific. • Modelo: Megafuge 16. •

Procedência: Alemanha. • Velocidade máxima: • Rotor angular (microvolume): 15.200 rpm • Rotor horizontal (TX-200): 5.500 rpm •

Força centrífuga máxima: • Rotor angular (30 x 2 mL): 25.830 x g • Rotor horizontal (TX-200): 5.580 x g • Capacidade máxima: •

Rotor angular (F15-6x100): 6x100 ml • Rotor horizontal (TX-400): 4x400 ml • 12 rotores opcionais, incluindo ângulo fixo em fibra de

carbono. • Controle microprocessado • Timer: 0 a 9hrs, 59 minutos + operação contínua • Tecla pulse para corridas rápidas •

Memória para 6 programas • 9 taxas de aceleração e 10 taxas de freio • Display de LCD e 50cm² mostra o valor configurado de

rotação • Acurácia de velocidade: 100 rpm ou 100 xg • Acurácia de tempo: hrs/min • Descrição geral • Display em LCD super

brilhante para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G) e tempo. • Sistema AutoLock® para

troca rápida de rotores com apenas um botão, sem necessidade de ferramentas. • Sistema SMARTSpin® verifica o desbalenceamento

não apenas no início, mas durante toda corrida, com alarme sonoro e visual • A tampa opcional de proteção biológica ClickSeal®

permite a operação com apenas uma mão • Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção; • Operação silenciosa: nível de

ruído menor que 61 dBA • Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado • Dimensões

(AxLxP): 360 x 440 x 605 mm • Peso líquido: 57,5 kg • Requisitos elétricos: 50/60Hz, 230V • Possui certificado ISO 9001 e está de

acordo com as normas da CE • Atende padrões IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326, EN 55011B •

Assistência técnica autorizada e estoque de peças local • Referência: 75004230 Acompanha: ROTOR DE ÂNGULO FIXO F15 6X100ML

• Capacidade: 6 tubos de fundo redondo com 100 mL • Material: Fibra de carbono. • Velocidade máx: 15.000 rpm. • Força centrifuga

máxima: 24.652 x g. • Ângulo: 25°. • Dimensões máximas do tubo: 38 x 106 mm (DxL). • Dimensões aprox. da embalagem (P x L x

A): 30 x 30 x 30 cm. • Peso Líquido: 4,5 kg. • Peso Bruto: 7 kg. • Referência: 75003698.

Total do Fornecedor: R$

102.600,0000

 

60.820.321/0001-64 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA

ItemDescrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade

Critério de

Valor (*)

Valor

Unitário
Valor Global

22 MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS /

PEÇAS E ACESSÓRIOS

UNIDADE 3 R$

36.606,3100

R$

36.000,0000

R$ 108.000,0000

Marca: MATEST

Fabricante: MATEST

Modelo / Versão: 3242001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Aderência Portátil (Pêndulo Britânico) Originalmente desenvolvido pelo TRRL

(Transportation and Road Research Laboratory) britânico, o pêndulo tem a fi nalidade de medir a aderência de pavimentos “in loco”. O

princípio de funcionamento é submeter à fricção, contra um pavimento asfáltico, uma sapata de borracha padrão a uma velocidade e

força constantes, e medir a perda de energia resultante. Características: - Pés niveladores; - Formato compacto, permite o transporte

com facilidade; - Rolamentos e peças móveis fi cam em compartimentos blindados para evitar desgaste e contaminações. - Possui

ponteiro de arraste para medir o máximo deslocamento do pêndulo após fricção. Acompanha caixa de transporte e 2 sapatas padrão.

Conforme normas: ASTM E303 e BS 812.

Total do Fornecedor: R$

108.000,0000

 

 

Valor Global da Ata:
R$

3.861.678,0600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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