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2018PROPONENTE ..:

ENDEREÇO .......:

CIDADE .............:

TELEFONE ........: FAX ...:

PROCESSO ..........................:

DATA DA ENTREGA ..:
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BANCO/AGÊNCIA/CONTA ..........:

92 /
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. VR.UNITÁRIO VR.TOTAL

1

LOTE DESCRIÇÃO LOTE QUANTIDADE DE ITENS

LOTE 01 2

1 CATRACA ELETRONICA UNID. 2

CATRACA ELETRONICA - acabamento em aço inox, tratamento anticorrosivo, fechadu
ra para acesso aos componentes eletrônicos, sistema de amortecimento do giro dos braços,
travamento automático dos braços, cofre coletor, liberação feita através do reconheciment
o da impressão digital, código de barras, opção para instalação de braços anti-panico, gere
nciamento de acesso de pessoas, elétrica, fonte chaveada 90 a 265 V AC, tensão de operaç
ão 14,5V, potencia média 8,7 W, consumo médio de corrente 600 mA, bateria interna 12 
V para alimentação em caso de falta de energia, medida mínima de altura 115 cm, profun
didade (com os braços) 69,10 cm, profundidade (sem os braços) 35 cm, com instalação.2 CATRACA ELETRONICA UNID. 6

CATRACA ELETRONICA  acabamento em aço inox, tratamento anticorrosivo, fechadur
a para acesso aos componentes eletrônicos, sistema de amortecimento do giro dos braços, 
travamento automático dos braços, cofre coletor, liberação feita através do reconheciment
o da impressão digital, código de barras, opção para instalação de braços anti-panico, gere
nciamento de acesso de pessoas, elétrica, fonte chaveada 90 a 265 V AC, tensão de operaç
ão 14,5V, potencia média 8,7 W, consumo médio de corrente 600 mA, bateria interna 12 
V para alimentação em caso de falta de energia, medida mínima de altura 98 cm, profundi
dade (com os braços) 69,10 cm, profundidade (sem os braços) 25 cm, largura 90 cm, com
instalação.

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.

TOTAL GERAL R$0,00
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