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LOTE 03 8

1 DIFUSOR PARA EXTINTOR PQS DE 02 A 04 KG UNID. 40

Difusor para uso em extintores CO2 com capacidade de 02 a 04Kg. Fabricado em materia
l plástico injetado e haste antiestética e com rosca em alumínio.

2 DIFUSOR PARA EXTINTOR PQS PARTIR DE 06 KG UNID. 40

Difusor para uso em extintores CO2 com capacidade partir de 06Kg. Fabricado em materi
al plástico injetado e haste antiestética e com rosca em alumínio.

3 MANGUEIRA PARA EXTINTOR - CO2 UNID. 40

Mangueira W-28.8x1/14" para extintor de incêndio, Dióxido de Carbono (CO2), feito e el
astômero resistente às condições de uso ambiente, com conexões de liga metálica não ferr
osa ou inoxidável, que devem ser facilmente desconectadas do extintor e/ou válvula de de
scarga com diâmetro interno no mínimo igual ao de saída da válvula, com certificado do I
nmetro e garantia de 12 meses.

4 MANGUEIRA PARA EXTINTOR - PSQ UNID. 40

Mangueira M-30x1,5mm para extintor de incêndio, pó químico (PSQ), feito e elastômero 
resistente às condições de uso ambiente, com conexões de liga metálica não ferrosa ou ino
xidável, que devem ser facilmente desconectadas do extintor e/ou válvula de descarga co
m diâmetro interno no mínimo igual ao de saída da válvula, com certificado do Inmetro e 
garantia de 12 meses.

5 MANÔMETRO PARA EXTINTOR UNID. 60

Manômetro - Indicador de pressão para extintor de incêndio, com certificado do Inmetro, 
e norma ABNT NBR, com garantia de 12 meses.

6 SUPORTE PARA EXTINTOR UNID. 600

Suporte para extintor de parede, modelo universal, chapa de ferro zincada reforçada,  conf
eccionado em  Barra chata de aço, com acabamento galvanizado.

7 VÁLVULA PARA EXTINTOR - CO2 UNID. 60

Válvula W-28.8x1/14" para extintor de incêndio, Dióxido de Carbono (CO2), fabricada e
m aço latão com cabo e gatilho estampados em aço carbono bi cromatizados com o cabo e
gatilho pintados em vermelho epóxi.

8 VÁLVULA PARA EXTINTOR - PQS UNID. 80

Válvula M-30x1,5mm para extintor de incêndio, pó químico (PQS), fabricada em aço latã
o com cabo e gatilho estampados em aço carbono bi cromatizados com o cabo e gatilho pi
ntados em vermelho epóxi.
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Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a)  __________________________________________  infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°   _______________     e 
do CPF n° _____________________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observado as condições do edital.

Carimbo Padronizado do CNPJ Inscrição Estadual

TOTAL GERAL

_____________, __ de _____________ de 2017

R$0,00

Assinatura do Responsável e Carimbo


