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§ L8-b-

Ém conformidade com a lnstruÇão Noímativa No s de 27 de Junho de 2014, os prêcos constantes nesse relatóÍio atendem

ao lnc. I Art. 20, (Ponat Oe Compras goueinamentars ' www'comoÍttgou"'n""nt"it 'gov'br)' §2o do Art' 2o' (o Íesultado da

;:;;:,J;;;;üü Jos preios outrdos)' oem como rnc rr e rrr do AÍt' 20

QUANÍIOADÉ

2 Unidades

uNlÍÁÊlo

r7961,67

Relâtó.io geíâdo no diâ 19/08/201910:44:57 (lP:138 255 148 70)

PREÇOS

l4

CF
(-i

RubriCa

TOÍAL

Rs35.923,34

vâlor Globalr RS35 923,34

observação

Rs14.600,00

Data: 26106/2018 0g:0'l

Modalidade: Pregáo EletÍônico

SRP: NÃ0

ldentificaÇão: N'PÍegão:4420]8/ UASG:943001

Lote/ltem: /1

Ata: Liok3E

Adjudicação: 1 5/1 0/20] 8 1 5:49

Homologsção: 16/10/2018 12:11

Fonte: www comprasgovemamentais gov br

Quantidade:150

Unidade: UNIDAoE

UF: CE

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1) Etilômetío poÍtátil acompanhado de impressora' papel' cabos elétrico e lóqico' conectoíes' insumos'

.:ffi il ffi;;;carresávet, tooos oeviaamênte acondicionados em maleta ponátil'

ITEM

Quantidade

2 Unidades

Descrição

Aquisiçáo de Etilômetro portátil acompanhado de impressora' papel' cabos elétrico e lógico' conectore§' insumos' adaptadores e

o"-t"rlu ,"a"u"qa,"l, todos devidamênte acondicionados em mâletâ poÍtátil'

Detalhamento dos ltens

ACESSÓRIOS NOME

BAZÃO SOCIAL OO FOBNECEDOB

Preço (compras Governamentâis) l: PreÇo do Fornecedor Vencedor

Órgão: GOVEBNO DO LSTADO DO CFABÀ

Objeto: Aqulslção de Etrlometíos corfnlêÍos cada equlpa'nento âcompanl"ado de

'l.O0O (mil) bocars e de boornâs pa'a íealzaÍ l 'OO0 (mrl) testes e 8 (orlo) ítâs

pu-r" a irnp'""tot"' 1""'o a impressorâ seja térmlca' as fitas náo sáo*^.

necessáÍias)' para atender as necessidades da fiscalizaÇão do DepaÍtamênto

Estadualde Trânslto DETHAN/CE' de acoÍdo corn as especiÍicações e

quunt'tuti'o" p'"ui"tot no Anexo lTermo de Reíerência deste edital"

oescrição: sAFÔMErRo / PEÇÂli::::::lll":"i:":ffi 
,li ;,ll:T::"

comPletos, cada equiPamer

bobinaspararealizaí1.ooo1,,t1te.te"ee1o,to)íitaspaÍaâimpíessora.(caso

a irp,"""o'u 
""1" 

te''ica' as ítas nào são necessáíias)' para atender as

necessroades da fiscahzação do Depadamento EstaoLâlde TÍànsito

DíRAN/oE.Deâcordocomâsespeclficaçõesconstantesnoedilaleseus

âôexos

cstMat:,l5o8o.l.8AFÔlúEÍRo/PEÇASEAcÉsSÔRloS,BAFÔI,ETRo/PEÇASE

Relatorio de Cotaçao Etilômetro Portátil - CONTRI

CNPJ

1t7

insumos, adaPtadores e bateria

R§17 961'67
iriôarregável
Itern 1. Et

de ir.r'rpressora

í



08,480,72310001.47 F B GERA & CIA LTDA ' EPP

*VENCEDOR *

Rs14.600,00

Mârca: lntoxlmeleÍs
Fábricânte: lntoximeters
Modelo: alco Sensor lV

Descriçáoi APaÍelho de medrí dosagêm alcoólica, etilômetÍo. O equipamento atênde integÍâlmente à DIC Âô 6 de 17 de Janeiro de 2002, t

em seu modelo homologâdo Pelo OENATBAN e certificádo Pelo lNlüETRO: PÍincíp o de Funcionamenlo: alcoóIco, a pârtií do aí expiÍado pela

bocâ, aÍavés de célulâ eletroquim icâ, especííica unicâmênte eo álcool' náo tendo interÍeíência com outÍas substànc ias encontGdas no corpo humano, tâis com

roduzida Pelos diabéti cos ou atlelasi Digitâ|, ponátil e possu ifrel para evitâr quedas acidentais;Possibilitâ auto-teste com indicaÇão do início do test

e Íealiza r teste automático e / ou mânuâl: PossuimostradoÍ d I itâlilum nâdo (display), integra do ao elilômevo, com no mÍnimo 4caíâctercs alfanu

no rnostrador as seÇu rntes informações em Porluguês (do Brâsil) dâta e hora, no do teste mensage ns opeÍacionâis e mensagens de erÍo e

/ ou falhas; Dimens ões do etrlómetrc: 90 mm x 135 mm x 35 mm;Possurcapac idâde de armazenar, 1025 (Hum mile vinte e crnco) tesles e possui bâtena Íeca

Íregávelcom auton omia mínima de 200 (duzêntÔs) têstes:Possui urn software em ponu9 uês para facilitaÍ o geíenciamento dos etilômetros, que permke o aco

mpanhamento dos lêstes / exâmes Íeâlizados, veíiíicaçâo dê validade do laudo do INMETRO, impÍime testes que ÍoÍâm rea lizados q rava cabeçalho e data da PÍ

óximâ ceftlficação no etilômetro e também cíia relatóíios estatisticos baseados nos dados obt idos dos testes PeÍmite rmpÍi mênte íesultêdos com val

oíes predeteÍmlnados pelo usuário a Íirn de imprimrí relató rios de resultâdos específicos, com câp acidade de godeí baixâr dâdos de mais dê 5000 (cinco mil) et

ilômetros diÍeÍentes sepaíados po r número de séÍie, Podendo assim separaÍ os dados de cada insl íumento em Íelatórios independ entes ou juntando os dados

de todos os Íesultados pârâ emissão de íelatórios estatÍsticos, compatível com PC, com !m sistemâ de transmissão dê dados, Permltind o QUe OS testes realiza

dos sej am transÍeridos PaÍa um mlctocom putad oíio softwâre possul câpacidâde de rncluir dâdos do conduloÍ, como norne completo, cNH, RG, Dados doVeÍc

ulo, ma rca, modelo, ano de fabricaÇáo, nÚmero da plac a. número do RENAVAN localdo teste, nomes das testemu nhâs com seus dados cãdástíais, nomê do op

eíadoí do eq uipâmento com seus dâdos câdastra softYvaíe também têm capâcid ade de integíaÇão dos resultados êm um Ún co banco de dados, PâÍa assi

m pêÍmitiÍ q

os relalór os

ue qualqueÍ unidade da Policia possa

estatisticos sejarn mais abrangentes

acessar ou baixar os íesultados dos

ilndicâ que o volume e / o! PÍessão

testes de quâlque r lugâr do Éstado

de âr expelido foi suficiente para a a

ossui bateria recarregável mais a respecllva bateria reseNa lambérn Íecâíegâvel. de Íormâ â peÍmiliÍ a substituição destas ern campo Possui ca ÍregadoÍ de bat

eÍiâs indePendente do etrlômetÍo com cabo de alimentação l2 VoIts parâ recâígâ em âcênd edoÍes deveÍculos e em Íedesl 27l220vca: Foínecido em Mâleta Paí

a acondicionâr Etilômetío, lmpresso íâ e todos os acessÓÍios como cabos de cornunicaçã0, baleÍias íeseÍva, caríegadores, bobinâ de papelreseÍva, manual de o

ede refeíêôcia, cóPia do certiÍicado de aÍeÍição Pelo INMÚB O. A maleta resiste â impactos de qued as de uma altura de até 1,5 metros sem oíereceí da

instÍumentos ou acessóÍios nela contidos Possui manual de uso e instruQôes em portuguêsi Câdâ equipamento é fornecido com lOO0 (um mil) bocai
peíaçáo

s descaatáveis que atendêm as noÍma s do INMEÍRO de acordo a sLra Port€nâ de homologaçáo Possur itivo Íeqisvadoí PortátL I (impaessorâ) com âce

ssóíios Para a inteíêcecom o etilômetro, alimentada Por bâteria e / ou cabos pâÍa conexáo ao acendedoí de cigaÍos da viâlura e Íede elétÍ cê (lI0/2209 que i

de cabeçal ho identifrcândo o Órgão Í scalzador b) Nú mero da PortaÍlâ de

s0 em que se enconlíâ, peÍmltindo que

nálisê da amosva no eqLllPamento:P

contâbilbosso@teíra.com'br

R§24.666,67

mprlme, no mínimo 2 (duas)vias de igualteoÍ as segrJrntes infoímaçôes' a) campos

dô êxâme: d) o Íesullado (que nào peÍmite inteÍferênc ia com acetonâ) e a un dâde da medição em mg/l(mlli

apÍovâção do INMEIRO E DENAÍRAN;C) NúMETO dia/mês/ano), hora (hoíâ minuto) e temPeÍat

gíama de álcool PoÍ litÍo de ar expirâdo)ie) Nome do íabricante ou marca;í) n' de séíie do equlpa q) Data (

uÍâ ('C) do momento dâ mêdição; h) Campos destinados âo Píeenchimenlo manualda localidâde, dos nomes do examinado e do examinador, identidades (BG

e CNH), assinaturas do examinado e do examinadoí , além de 2 (duas) iestem unhas;i) Data da validade da âferição do êquipamentoe datâ da Úhi rna calibração;

Équipâmento entíegue âferi

Est.do: cidade:

SP Pedrelra

20.413.494/0001-43

do pelo INMETRo.

EndeÍeço:
R SANTOS DUMONT,452

OTIúIZA COMERCIAL LTDA- ME

Em a il:TeleÍonê:

09) 3234'8312

Marca: Elec BAF 300

Fabíicantê: Elec

Modero: BAF 30o , .os, cada eqL pàmenro acompanhaoo de,r g9:",fl3:"."âlÍll;l'*f,::::l:J#j:lJ;:;':,H::'"J::;,"J
:fi:[::;#:':1o^!:.'jl"[S:ffi",:liiiH)"iàãããóã'"n'.""""''"0111"-']i,,"uooo",eÍ,ncaçãodo rnst,,Jro Nacronatoev*'otosia - rrún

;;;";;il;;;rd ; o erilómerÍo deveía se, âoÍovado pelo lNvLrB0 e ío recrdo co-n uen-L'"'". 
u r",'nãriã ",-, a."otco ârêvés.de cerJla eleÍoquiÍrc

Ro I I Do oqrNcíolo DE I-u\cloNAMEN , u ' I 1 a p"n,d"u.a a.nostÍa deaÍexp'Íado pBdo* 
irlno i". 

"o.o"a",ona 
p.odLzrdapelos d,abétrcos or,

;"";".;" ,;;";"";; 
"o 

etanot. sen Inleííerénc,e corn ouuas suostáncrás ercoltradas nc u v- '"'"ià.r*,ià, 
",. "no ";nrado 

dâ data oe assinar,r'a

l,[il], ô1?'-b,"'io ,, g,L:":T"lf,o"]n1;"ff;ã8il;;:,i:"":ffi,ff[[:,,:5::ii11,.1,:,;1!m:::::m:x'#;m:
oo contÍato ou docunento equ'valente ' ' .l;,;;;;';t;;"'"" Tetíolog'co queeslabelel'.rr 

no a, erpnrdo. p",a f,ns oÍobaróros com as alterações da ponan
o 5 de l7 de a'e Io oe 2002 0ue apíovoJ o Íesu'- 

a oa*,.,"*a" * *"*"i,":ào d"."t11t0.,n,".Déí,es. 
â rim de ev,rêÍ qJedas âcroenrà,s.2.4. possJ,Í âuro

ô.ôÍrâte's. utilrzados pela frscalzaçào de tíarrv ";ü;.i.;"ü;,; o"*r.r'her' íesrsrenle 
rar 2.6. sercâpaz dedrspensàr o bocâl oe moúo qrre o operâdoÍ F;.

à i\ M ÍRo n" 202 de 04 de Junho de 2 01 0 ' 7 r * 
,'à'" ,""íià, àt" .",".au.o :,o, l1l;",,o com no mir mo 4 (quatÍo) ca racre, es u,lã,iumé,icos. quantd

fi:ff:Lflii::l';fl:::"i1:["';:"::,'.ü:']u.".J" iàLr'*r n''9'uoo 
"o "'l'::,,",ooos os daoos. apÍeserrando-assesu,nres inÍoÍnaçóes em po'

:j: ;;;;i;;";;," ,"derá ser mosrrado ora,Áel:,:i: 
i:.TüJi:,,"."""$üA#:::"1 ff1.,""1il";ffiüíH""".*I,',"y,::T;:l:,T;t,"J::J"1:1",f Loués (do BÍàsrl) 2 7 'l oeta 2 '7 2' HoÍa 

' ;;;;lil;;; t;apãcrdàde de arma?en 
Ías,l) pa'a Íac,r,rar o gerenc€menro dos eÍ'|rom;tros e que possibrlr

I olmersôês máx'mâs do etJô'nelÍo 0e2lu^'_- 
poarun," aorr*ur""', oortugLês (do I 

? r02 rmo.essão de testes arteÍ,oÍmenre cerizados.?.ro3 cÍâv
vêr.om a.Jroromia de ?00 (ouzenros) restes-rÍ' 

;":; ,; ;;;;i""", .".p"1,,:r .:-.p:, 
b",^u, d"oos de ma.s de 5 oo0 (oaco ír,u e.lómerros d,íeÍenres s

rê?'lo'lÍànsíeÍÍtodososoadosdoetlor'E{o"i""i,"rã*i,oo.a-i;d"9:.-":i::,",u,,"r.noependenresoujuniândoosoaoosdetodososÍesurtado
a'ão de cabeÇalho e data oa oÍóxima ce(rl'cry'-*ar 

os oàaos o. caoa 
'nsr,:.an,: 

uT tt",n".ido 
o"lo soÍtv!aíe oeve poss,oJ,râÍ a exponâção dos dados pa'

eoa íàoos 0or 1ú'neío de séee, podendo dssrn 
' 
§'P" - 

pu, r.iãà. pc. z , o s o ,.:"n 
19: -': ""r". " 

o, 
".enràdos 

de íoÍ,na or9 tal. para oue a';otic.a nodov,ar ra

2 10 'ninrmo os seq J 'ntes banco de dêdos "rl"""Ji"-.ià0" a" ",*i,, 

''. 
gar do Eslado 

"m-Q, .e da a mostr a no equrpamenro. z. r z possu, Date rà pÍopÍ a r ecá r '
fêoeÍal oossa acessar ou barxa' os resüllaoo' * 

àã" 
". "rrar." '"' 

.i 
""n1" 

p?'" 
: "::..."r0o. ou serà. o pÍôpno ope.adoÍ oê,/e reí conorçôes de eÍerLà'

ànÍaloenres 2' l I lndicar se o volu.re e/o'r p';';;"";;." 
;;;;;,, , 

" 
*Tilu':ào 9:_1., oode,a se, Íeca,rêqada ó,,er"."n," no 

"o,tl."n,o, 
u,,uu.. o"

Fnávêi Ta 's 3 (tÍés) Dàle'ras í eseÍvâ Íêcâ'Íego* 5 

ü)ar'i"ilrl* o r 2 I 7. I A ba teÍ a ranl 
ííor no veicLlo. neste caso de!ê apÍesenrar u r (duas ) bal er ,a s Íeseí\

a'rroca narualrrerte e-n poucos sequnclos' rr'' ui"";iã"u:*, 
*.r, 

"""ld"g::,1"^.:"..o ,". â bareÍra. náo pode peÍde,rnemona 
jã dara, hora e dados

rêdeelélí'|cal27-22oVo'ra'ndaemt.Ínaoa!"-'-ràr..io"t,.,,, , , o o 
"o:'^"]:: Í;, ,nrmrca) com â cessóÍ.os pâÍ a a rnleÍr âce cum o et'ló'nerr o. alimen

às 2. I 3 possur na n Jal de ,r so e instr uÇoes - - -* 
,.-tl"jor'po.t"r,t (r"p, 

".rol" T"u:l:I,:, d" .,0r,, o") da vraluÍa e de Íede eter t ,cà t . t t22o,t qJe í,rpÍima. n

3 DA IMPB tssoRA 3 L Possu í Úm drsp.sr u ru-'e 
a" iãr*'"* .-i. * o" r 2,- (u."ll1d. 

"r0". "11.,o 

,oenr rÍrcândo o oÍgão r,sca.zàoor . 3.' 2 N Líne'o da Po.,

li*Xfl"t:'i,', j,;i::i:f^;J"iff::hi:"i.JuJi"ili. ,i"''at'"' 1 ' ' c'Too.11'. 

"","; ,rteííeíéncia com âcetona) u a ,,,,0"0. ã" 'i"d ção "' ,neit (

:;;';:';'"i:;;;;;-;áso a t s "r""'oao"'âme 
3I4 oÍesurtâdo(q""^'"'"oi.ti;o;'n;;lálq''p".""nro':'z o"

';Ín.J";;;;;;"' IrooeâÍexpraoo) 3r5 None oo ÍaDÍ canLe oJ maÍcâ 3'rb'N 

Í
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CliPI

Estâdo:
GO

frAIÃ| naet Do FIRNEcEDon
VALOR O

cid ad e

GoiânLa

Endereçol
Rrl3A.53

Íelefone:
(62) 3088 4025

Itm,za come'"'at@gmuit 
com ,ra-[Lo

laítaa //
R§17.000,00

Píeao (compras Governamentais) 
2: Mediana das Propostâs Finais

."":t*li*'ift$";'r"'-'-'ru::'":"'*'."":':,,H:'*'*"'

' "'',"'$fu+iríi:ftilliifrl*:t+iiiuffi 
,.

^'ondiclonados 
em maleli

iEqN'lo oe nrrrRÊl'lcto 
,aço, , oaaaaô*,os , BAFÔMÉÍR. / PEÇA. E

CAtMât: 150801 BAFÔMÉÍBO /

Data: 27l'121201I 10106

Modalidadê: Pregão Életíônico

SR P:

ldentiÍicaçáo:

stM

NoPÍegão:2201 
8 / UASG:2001 22

Lote/ltem: /1

Atal LinkAta

Adiudicsção: 28 1 1 21 2018 11'o-7^

Homorosação:'_1";::;i;","",enrais eov bÍ

Quantidsde: 
1 114

Unidade: UNIDAoE

UF: PB

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs12.700,00

CNPJ RAzÂo soclAL Do FoRNÉcÉDoR

0,.',*,0*1,U AGS COMERCIO E SÉRVICOS LÍDA

* VÉNCEDOR 
*

f"T.1*"::'^'Í"3't*ÍEcHNoLoGY'Au . .-^^ h,r,É, n" 23a.de 12 dedezemi:::::l*:"":1Y:,".11#'"1'iilT3;ã""ü"ü;;'"'sáoviabrueto

,,*N,f*,*:***f*:"*f*l*S*"U':'+ti+l''' 
"'l;;l:::ã*J;:.:::;;;:"rlj;:

;;;;, t-*t"' tolt"r[li*t'"o*''*GosFERBETRÀ43?1 

eurpAMENro 
R§13200'00

21.949 3]6/0001-02 ''to'-*u 
to"*t'o E SERVlcos DÉ PRODUTOS E EOUIPAMENTO

li;*tt;:S::,U"- 't - . ..- -^.. {â.ir manuseio. Ére íomece de forma simples' precisa € econômica a concenração de álcool pres

T,.*"":'üi^.:.i.*,*crs,,t***l*rt'i*i,11""3::[ffi1ffi1"'5§'tr,,ili:i;,,. ,',[il;,0",."*""- 
Rs,6eoo,0o

Éndêíeçol FATIMA

R QUINTINO BOCAIUVA' rrv

08.480 72310001-47 
F B GERA & cn LÍDA- ÉPP
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DE

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
VALOB DA PROPOSÍA FINAL

CN PJ FLrJL o
Môrca; lntoxrm€ieis

Febricante: lntoximeters rNMrrRo/M0lc no 6 de 17 de Janeiro de 20

Mode lo I Aco Sensol lV â paÍtir do aí expiÍado

Descriqã o: Etilômetro homoloqado pelo lNlVíRO e DENATRAN O êqulPamento atende

02,lem seu modelo homologado pelo DE NATRAN e ceniíicado Pe lo INMEIRO: Pnncipro de Fu detecção

âcelonâ Produzldâ Pelos diâbéticos ou
oecÍfrca unlcamente ao

atletâs: Diq(al Ponátrl

álcool. nào t€ndo rnterfeÍêncià com outÍas substâncias encontíâdas no corPo humano,iâis

de célula eletÍoquÍm€a es
e posslrifielPâíâ evitar queda s âcidentais; Possibiilta indicâçáo do início do

i Dimensôes

iêsteiÉ caPaz de ÍealizaÍteste

do etilômetío: 90mm
uintes informaçôe

x 135mm x 35mm;

ãu manual; Possui mostrador

s em Português (do BÍâsr

Possui câPâcidade de

1) dêta e
d qitãl iluminâdo (disPlaY)

horâ, no do teste, mensag

I025 testes e Possulbate

inteqrado ao elilômetío, cteÍes alÍanuméricos;

s de eÍo e/ou falhâs

no mostrador ês seg ria recarÍegável nomia mínima de 20

o (duzentos) testes; Possui Úm softwa re em português pa Ía faciltaÍ o geíe etilômetíos, que Permite o acomPànhamenlo dos testes/exames íeali

zados. veíificaçáo de vahdâdê do lâudo do INMETRO, imPÍime testes que foram Íêalizados, qíava cabêçâlho e dâta da a certificaÇáo no etilômeÍo e tamb

ém cÍia ÍelatóÍios/êstatÍsti
nos dados obtidos dos testes, peímite impnmlr resultados com valores píedetelminados pelo usuáÍio a fi

m de imprimir relatórios de resultados esPecÍflcos. com capaclda de de PodeÍ bâixaí dado s de mâis de 5000 (cinco Ínil) etilômetros difeÍentes separados Por nÚ

meío de seíie podendo assim sePaíaÍ os dados de cadà inslrumen ro em íelatóíios indepen dentes ou luntando os dâdos de todos os resultados Paraemissáo

de íelatôíios estatíslicos compatlvel corn PC, com um sistema de tÍânsmissão de dados, Pe ÍmiÍindo que os testes Íeâlizados sejam tÍansíeridos Paía um mlcío

incluir dados do cond utoÍ, como nome comP lêto. CNH, BG, Dados ào velculo, marca' modelo' ano de ÍabricaÇào,

número da Plac a, número do RENAvAN localdo teste, nomes das lestem unhas corn seus dados cadasÍais nome do opeÍador do equiPamenlo com seus dad

os cadastrais. O tem càpacid âde de inlegrâção dos íesultados êm um Único banco de dados, Pâra assrm Pe ímitk qÚe quâlqueÍ unidade da Pol

Ícra possa acessaÍ ôu bârxâr os resultados dos testes de qualqueí lugaí do Esiâdo em que se encontrâ; peímiti ndo qLre os relatór ios estatístlcos sei

ângentesilndica que o vol\jme e/ou Pressão de ar expel ido íoisuficLente pâra a análise da amostra noequipamento; Possui bâteaâ Íecaíegável mais a re§Pecti

va bateriâ leseíÉ tam bérn ÍecaÍeg ável, de foíma a Peí mrtií a sLlbstitlrição deshs em camp o. Possuicaíegador de bâlerias indePendente do etilômetro com câ

bo de alimentâção 12 Volts Paía Íecargê em âcendedoles de veÍculos eem rcdes127l22oY.a i Fornecido erí Mâleta Pâía acondicionâÍ Etilôrnetro' lmPlêssoía ef

odos os acessóíios co nicação, bateías ÍeseNa caíegado res, bobtna de PaPel reseNa, Íita de tinta para imPíessoía

çà0 e de reÍeíência, cÓPia do certificado de aÍeíiçáo Pelo INMEIÊo. a maleta Íesiste a impactos de quedas de uma altuíâ de até 1.5 me tíos sem oíereceí danos a

nsÍumenlos ou acessóÍios nela contidos. I de uso e instruçoes em ponuguêsi cada equrpamento é fornecido com 1.ooo (Hum Mil) bocãis d

escartáveis que atendeín as normas do lNlúEÍ ROi de âcotdo a sua Portarâ de homologaçáo. Possu i um dispositivo reg istradoí Portátil (impressorâ) com âcess

órios Pâ ía a inlerÍace corn o etrlômelÍo, alimentada Por bateria e/ou cabos Paíã conexão ao acendedoÍ de clqsrros da viatu ra e rede elétÍica 110/220V)que rmpn

Ot

vação do INM

mo 2 (duas) vias

íRO e DENATRAN;

de igualteoí, as seguintes

c) Número do exame;

infoímaçõe
d) o resultad

s: a) Carnpos

o (que não Peím

de cabeçalho identificando o Ôrqá o fiscalizador' b) Número da portaria de apro

rte interfeíéncia coTn acetona) e â unidâde da mediçáo em m9/l (mili9íam

í litro de ar expiÍado) Nome do fabÍicante ou marca; 0 n" de série do eq Lripêmento; q) Data (dia/ mês/ano), hora (hoÍa minuto) e teÍnPe.atuÍa ('

a de álcool Po
e)

destinados ao Preench
uâldâ localidade, dos nomes do examinôdo e do exôminad or, identidades(Rc e CN

H) âssinaturâs do examinado e do exaínl nadoÍ, além de 2(duas) teslemunhas; i) Datã dâ validâde da afeíição do equiPamento e dala da úitrmacalibíaÇáoi Câda

C) do momento da medição;h) Campos

equ pâmento aco mpanha PaPel PaÍa I 000 (Hum mil) testes (Bobinas dê PaPelbíanco)lEquiPâmento entíeque aferido peIO INN,ETÊO;G arafllia de 03 (ÍÍês) an

os Íelerone:
09) 3234-8312

Émail:
contabrlbosso@teíâ com br

Cidâde Endereço:
R SANTOS DUMONÍ' 452Estsdo

SP Rs 17.ooo,0o

2',1.21'1.184/0001{9 F5N DISTRIBUICAO COMERCIO É SERVICOS LTDA

Maíc6: ALCOLYZÉR

i"bri"ant", orcoLvzen

It"lÍü'íü,,:-,;*:r:r;:;:;]1[T:::T#:ti,:"Tãlxii::i:i§ff§:r:::::Hrfl::ffr:"*il:Tr::ri:"";ffi:r:"rr",*fl:frl
ó À"rio r. oo eotrnl TeleÍone:

Estado: cidade: liÍ§iãi"orr*-,,u^aMENro. s4 (81) 0322+3434

pE Recife RS17.OOO00

05.591 .590/OOO]'9S RTBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- EPP

417

«

,^



trÊ (i

CNPJ

Marca:lntoximeters
FabÍicante: lntoximêters
Modelo: Alco Sensor lV

Dêscriçãoi EtilómetÍo homologado pe

F),

RAZÂO SOCIAL DO FORN ECEDOR
o FLS
L,

VALOR DA PROPOSÍA FINAL

Rs20.000,00

lo INMúBO e DENATRAN. O equipamento alende rtâÍia INMEÍRO/MDIC nÕ 6 de l7 dê JaneiÍode 20

02. tem seu modelo homologado Pelo DENÂTRAN e certiÍicado pelo INMEÍRo; PrincÍpio de Fun delecção do teoí alcoólico, a partirdo aÍ expiíado

pela boca. atÍâvés de célula eletroquímica, unicamentê ao álcool, nãotendo interfeéncia com outíâs substàncias enconvadas no coípo humâno'tâis

como acetona produzida Pelos diâbé!icos ou âtletas; Digilal, Portátil e possuifielpâía evitâr quêdas acidentai stPossrbilita auto-teste com indicâção do lnÍcio dÔ

t€ste É capaz de reâlizar teste êutomático e/ou manual: Possui rnost Íador digital iluminado (displâv), integrâdo ao etrlómelro, com 4 caÍacteres âlÍanuméíicos'

ostÍâdor as seguintes lníormâções em português (do Brasil): datâ ê hora, no do teste, mensagen s opeÍâcionais e mensãgêns dê eíío e/ou íâlhas

; Dirnensões do etilôrnetro 90mmx'l35mmx35mm; PossLricâPâci dâde de armazenar,lO2S testes e possuibate íia recarregável com autonomia mínima de 20

O (duzentos) tesles; Possui um sottwâreem ponuguês pâÍa faciltâr o gerenciamento dos etilômetros, que peímite o acompanhamento dos testes/exames reali

zados, veíificaçáo de vâlidad ê do laudo do INMEÍRO, impíime testes que Íoíam rêalizados, g íâva cabecÉlho e dâta da píóxlma cert ificâçáo no etilômetÍo e tâmb

ém cíia Í€lâtórios/estatísticos baseados nos dados obtidos dos testes, peímite imprimir unicamente resultados com valorês prêdeterminados pelo usuáÍio a fi

m de imp mir ÍêlatóÍios de íesultados especÍfico s, com câpacidade de poder baixar dados de mais de s000 (crnco mil) êtilômelÍo§ diferentes separâdospor nú

meÍo desérie, podendo assim sepaÍaí os dados de câda LnstÍumentoemrêlatórios independentes ou juntand o os dôdos detodos os íesultados paÍa emlssáo

de ÍelâtôÍios estãtísticos, compatÍvelcom PC, com um sistema de trânsmissáo de dâdos, permilindo que osiestes realizâdos sejam tÍansfeíidos para um micío

computador;o software possLli capacidade de inclulr d como nome completo, CNH, BG, Dados do Veículo, maíca, modelo, ano de fabricaçáo,

número da Placâ. número do RENAVAN.Iocâldo leste, nomes das teslemunha s com seus dêdos cadas!íais, nome do operad or do equipâmenlo com seus dâd

os cadastíais. o soÍtware também tem capacidade de inlegíaQãodosÍesultados em um único banco de dados, pâra assim permiti í que quâlquer unidêde da Pol

acessâr ou bâixaí os íesullâdos dostestes deauâlquer lugâr do Eslâdo em que se encontral peÍmitindo que os íelâtórios estalÍsllcos seiam Ínais abr

angenles lndica que o volume e/ou pÍessão de aí expelid o ÍorsuílcLente Para a análse da âmoslía no equipamento; PossuibateÍia reca íeqávelmais a respectl

va bateria Íêsêrvâ também recareqável, de íorma a peÍmlt k â substitulçáo destas em câmpo. Poss! i câÍÍegadoÍ de bateÍias independenle do etilômeÍo corn ca

bo de allmentacáo l2 Volls para recâÍga em acendedoÍes

acessórios como cabo§ de comunicação' bêteÍlas

dê veiculos e em rcdesl27/220vca; FoÍnecdo em Mâleta PâÍa acondi cionâr Etilômelío, lmprcssoÉ êt

íeseíva, carregâdoÍes, bobina de papel Íeseíva. flta de tinta PaÍa impressora íesêrva, manual de opeía

çáo e de íeÍeíéncra, cóp â do ceniÍ cado de aÍeriçáo pelo 1N MÍÊ0. a mâleia resiste a irÍpaclos de quedas de umâ allurâ de â!é 1.5 melÍos sem ofereceT danos a

os instÍumenlos ou acessólios nela conl dos. Poss!rÍnênualde uso e lnstíuções em poatuguês; Cada equipâmenlo é fornec ido com l.OOo(Hum N.{Ll) bocais de

scânáveis que atendem âs normas do INMETRo;de acordo ê suâ po(aÍia de homologação. Possu i um dispositivo íeqistrador porlátíl (imPressoíâ) com acessó

rios parâ a inteíace com o etilômetÍo, alrnentadâ por bateriâ e/ou cabos paÍa conexão ao âcendedo r de cigaÍos dê vratuÍa e red€ êléÍica 1'l0/220v) que impÍi

me. no mÍnimo z(duas) vias de igualteoÍ, as seguintes inÍormaçõesl a) Camros de cabeça ho denl í cando o Órgão fiscalizador;b ) Número da PonaÍia de âPro

vação do lNlVÍRO e oENATBANic) NúmeÍo do exame;d) O resultado (que não Perrn te nleíerênciá com acetona) e a unidâde dâ mêdição em mg/l(milqÉm

a àe âcoolpor litro de ar expiÍado);e ) Nome do fabricante ou marea;f) n' de série do equipamento;!) Data (dialmês/ano). hora (hora minuto) e temperatura ('

C) do momento dê mediÇãoih) Campo s destinados ao Píeench mento manuâldê localidade. dos nomes do examinado e do examinado r, idenlidades(RG e CN

âssinatuÍas doexaminâdo ê do êtam nâdoÍ. além de 2(duâs) testemunhas: ) Data da vâlidade da âíerição do equipa mento e datâ da Últimâ calibrâção;Cada

ipamento acompanha pâpelpâÍa l '000 (Hum mil) testes (Bobinas de papelbra nco); Equipamento entreguê aÍerido pelô INMETROiGaíânt a de 03 (Três) an

Ést6do
SP

c ida de:
Pedreira

Endereço:
R BÉNEDITO DONATTI.379

07.79'] ,'107IOOOI.44 ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAIVENIOS DE I/EDIC RSl9'OOO'OO

Maíca: ELEC

Fabricante: ELEC

Modelo: BÀF 300/Í
Descricâo:Etilômevoportátrl,apíovadopelolNMETRoconÍormeportãÍia]58/03ecomp|ementares,€homoloqadopelooENAÍBANconfoímepoÍtaÍia050/
2OO7 com ,mpÍessoÍa senoo vooeb an.-aooilJ;;":';"'.;; ;;";.;, ; ,e,m,ca. p,oceàencia ir,ronetÍo dese;volv,oo e fabÍ rcado no BÍâsil pelâ É LEc 0 peÍ

ecáo I otatmenre auro.nár,co ,-peoinao ,nr e, t'erí"à 
^ãà." 

i 
""l 

,p"**"0o. cot"ra ao ailsisi"ma que coler a o Últ'mo voluíne de âÍ sopÍ âoo: lmprêssão 0

^Í." "m 
naner de r vra. em quântidade de âré 3vias. permirindo a Íe mpressao au qrrrq*, t""ã; sãii*à, sott*"'-u p"t" t'"ntÍeÍênciâ dos têstes íealizados' in

deoendente do númeÍo de 
"tito."tro. "o. 

poi.iuiioã à" 
"roo,,<rl 

a* o"o* p.u u"""ã i"l"a".'posr cnrsot-' e 'rvvsQr' Permite a pÍogÍâmação do

er;rómerÍo ace'i.odoÍeóeiorcarenoa''o ate"iIpe"'ffi";:;;;:àffiú::::::"'ltl"*Íi:ã'H"ti[i::']o;tr;:"J":::'jig*:['r1::::"]"''

n*u;::,::;;'"-ruil'üijt?,1j'iili:3"3";,7::l,",,ili!:rli::1,.,1""j.iH;:;jã;';'';;;";;;"ençaode':qu'ao 
o'spensâdoEocal a

tíaves de etetoÍ de rnodo qr" o op",rao, 
""o 

,"n{u .-tàto .â. o Ín"r,no, U*çt ,. .0r,. Otia'.rã o" 
"te 

S 
""t"t 

O""lt""'s loleÍáncra 'ntPÍroÍ aos 8% deÍ

nido oelo lNVETqo Test" 
"r',o 

t'l"o'oa oo a'""t"eot;'':;;:;"; ;'tl"* : 
'"q'noot' 

r"ttá úu'""1 lúeoroa íeal'zâda co'n qualqueÍ tempo de sooÍo' 0aIa

pessoasqJe rão cons,sârn.ortro' p"toJn"-nàlâ tàn'"oot''"""*"'*^'"1::::^"-1,'riii[.ll'::*;:*::t;::ru;m"::::I:t""T:iirffi:

*i#,,:."J,ll$J':"t::T#3i{ l?::}::il:l',:§::Xi::"Jf,;::}'*,i:.:?: lJffi;.1"iãir,.*"*.. +"'entando mensâqens comprera

s e ctaíàs em po4Jgués. lndrcado, sonoío ;"ã;;;;;;;;"Ía morrlo'açào d! teste e iin"'on"'n"nto oo eor'too: PoíâDrl'oaoe F el paÍa pÍendeÍ no

DJlso e ev.lar queoâ ac derraldo BAF 300' r';oãr'r]ãià" t"t"i""- 
'su 

toín o pc 
" 

eLuàõôi'itom a rmpÍessoía' Ahnentaçào Al;nerlaÇão' Períl.rte o

uso de 3 nodos o,sr,,.tos ou ur,.."t.cao- att"ilt 
''"""#]tq*"' 

";í';"''""0"' 
.t"q'"- to;. i']ono;' paÍa mars oe L000 resles A pârt'r do acendedor de

csaíosdoaúomóver(r2ut"'o,"nn*-à.Jl'o'ill::iiii::*i:":;:;Í:Xni*ti"g;l*n::l,tll,:t*:lgil[";3"]"'11':'i""
"dás..esmo 

sen a oare,,à prnc,pal: rerrperdturdie;J;:]ã"; 
ffiTrffi;;'_;; ;;"Ã"- r;;,.eá!et e Íes,srenre a qJedàs.q.ue âcono,cio-â o 8aF-3

x41 mm IMPRESSORA - 99 x 97 x46 mm P€

o0 â.moíessoÍa e acessono' ou" r" ',nu '"i''u'-'lo'l-a-"""à''o"'tr''n'""00' 
ae uLe' 

"s 
r ü)ãzo í;:'fl:ll?;,,Xi"1ill1lliiii'itlXlilil"llil,:i!"l?:'

;:. ilffiã;;;";;o lrg616sru p6ra comun'caÇão com a 'mp'essoÍa : càb0 usB eara€:;r::a:J: H;" 
"i 

il;d;;;co Mareta. pala àcon

ii',§;*jx;r";il:".ElTâx"J;;*fi:"j|;:1":::1Ífl:::"1,,':HJ:::':J,ilft1';;;;;;ivpÃEsso 
,"p'""ao"omâssesui''les 1Ío'rn

aç ões se.o o poss.vel acÍ".""n,", ,nto,."ç"o'o"'"iáriá iárn 
" ""." 

r, 
" "0" 

oo a'"r"r r ' ruo'Àà oo ãigáo F I sca I laooÍ' 2' vodelo do equrpaÍ ento' 3- NÚmeÍo

6e se.e do equipàp.enlo 4 
" "-"'o 

o" oon ui'"- o ã ioi-otoquçao o o 
"o 

- '0"n."'" o 
'"t " ' ' "i 

iJã 
"'" 

aÍer iç áo do eq'r rpa men to e nÚmeío oo certÍrcado' 6'

dara (d,a / -nês / ano) / noÍa (hora ..*.)Ü*J;;;;;',u.jjnc"nr'"ç;,o "t"oouc, 
(.s,,i n-lr.i"* t",n *p"Ço pj'" p'""n"n ,n""to dos sequrrtes dad

osatocaloadeb_Nomeec\'leRGooe"a;'1;;"'"ot","'i'"*"*",""ooouo'"u"í"r't"r"ooaqe,Leexàm'nadoÍ;e_AssraatuÍddodqerteexan'nad
or..-ass.nâtuÍâ de teslemu"-u.. o 

"0, 
,r."na-.lr-"oÃp"nr,"oo o" n c"",r."oo o. v"ni'iuçâiú'ei"o u- I 0oo Eocars descarlâvers: c- 

-2 Bobinas de p

apeliéímico, d' 1 Bâteria R€caríegável rese*'j ;"":#"ffiffi; õ;tiiei 
"ai""t"'tstit" 

nao trtada está de âco'do com o edilal

Estado: Cld6de: Endereço: Têlefonel

SP Tremembé R 26 DE NOVEIVBRO' 79 ltz) A367?'3297

I 1.'] 06.305/000] -07 RPC ' IMPORTADORA' EXPORTADORA' COMERCIO E DISTRIBUIDOR

5t7

/



CNPJ

Marca:Liíeloc
Fabricante: Lifeloc

Modelo: FC20BT

Oescriçâol Parelho
orâ, cabos eléÍico e

RAZÂO SOCIAL DO FOBNECEDOR
VALOR DA PROPOSTA FINAL

de ar PLllínon ar proíundo, âcompanhado de impíess

icionados em malêta poítátil

Em6il:
aps sinalizâcoes@teíâ com'br

Rs44.l14.400,00

R s22.2s5,0 0

Data: O9/05/2019 0915

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

ldentif icação: N'Licitação:763987

Lote/ltem: 
'l 

/1

Atai tEBÁla

Adiudicação: 03/06/2019 1317

Homologação: 03/06/201I 13117

Fonte; www licitacoes€ com br

Ouantidade: 2

UF: BA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs]0 500,00

04 a3672 329r

Rsr4.570,00

Rs30.000,00

0t

OFL(, sL5
riae

etilômetro Portátil
mede a concentíação de á

ló9ico, conectores adaptadoíes e bâter a íecarregável, lodos dêvidam

I;*:;,,.,,1"f#*-"x::,H::[11]T:::x""ff:i""":"ü"Jxir:"T'f'[i*:lf:igff:*:i"'1i'H[ü'"#'il'":^";#:"'ll1.*i;;;ffi'

Enderêço: l:';i#"*'
AV HÉBCULÂNO EANDEIRA, 523

Endereço:
R GERMANO PETERSEN,603

26.232.5011oao1'91

MâíCâ: ETILOÍECH

CNPJ

07.791 .107/0001-44
*VENCEDOB *

TeleÍonê:
(5r) 03227 5657

À,4JF PEBEIRA CON,,IEFCIO DE IüATEBIAL DE CONSTRICOÉS EIRELI

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

ELEC INDUSTRIA E CO[/ERCIO DE ÉOUIPAMENIOS DÉ MEDIC

.EP

AI PHALAB.COIúERCIAL CIENTIFICA LTDA-EPP

Preço (outros Ent€s Públicos) 'l: Mediâna dâs Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO DÉ ITABUNA / (6) MUNICIPIO DÉ ITABUNA

Jii",o, oor,a,ruo oE EtlLÔMErRo BAFÔMErRo E DEcIBELÍtr'tErR0

o.,",nn",ErrLoMErRo'ErLoy^:f i;^'+:ift :tlDt#ff :tJ;;:?:iilt:r^
COMPLíO COM IMPRESSC

PARA MÉDIÇÀO DE'] EOB ALCOÓLICO ACOMPANHADO DE MALET}^OE'

' ACoNDlcloNo""'o' too *o't 
'ARA 

MÉDlÇÃo DEscABli]t-'l'lo*"

DE ALIMENTAÇÃo PARI '"ãi'ouottt' toolGo DE TRÂNSlro BRASILÉlRo

(CTB)' HOMOLOGADO PELO DENAÍRAN' CEBTIFICADO E AFERIDO PELO

INN,4ETRO.

MâÍca: lúâíca náo iníoÍmâdâ

;;;i,"";;;";;;;.;"i" "ão l"Ío*"1: _^ _duro BAF.300 conjunrocompr"r:."T. il,§:[:1:]:]$:HJr.T::':.|]fl:fli::,lj:iiffi§l,ã-rr"J:^,Descrição: Etilô'netro digrtal marca ILEU-rno" " 
ãfu"onai",on"."n,o, fO0 bocais oescêr

l:*X;.';Ji.%"J:1'X'^13í"i#1.",i#ãffi;'i"'i"ün"iã'"'" 
ó'n.o'RAN' cert'íicado e AreÍdo pero rNMEÍRo

Telelone:

Estado: Cidâdei EndêÍeço:
-;*-- TÍemembé R 26 DE NoVEN'{BB0'79

RIBCO DO BRASIL II,,IPORTACAO E EXPORTACAO LÍDA

Mârcai Maícâ não iníoÍmada

Fâbíicante: Fabncânte não rnfoímado

;""::;ü;:;;ã;;;;ltr;;ompreto ho",orosâdo pero rNMEÍBo/DENATRAN

Endereço:



RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

uh

FLs-!;-
Mârcâ: lüaíca não níoÍmadâ

FSbrlc8nte: Fâbricante não i

m uso de iluminâção. CârÍegâdor de bale â: lnt€rno. Consumo tlpico: 200mW' TempeÍ

50oC. Acompanha lüaleta,3O0 bocars descartáveis e Ceruficâdo aferido pelo INMETRo

Endêrêçoi

CNPJ

EndeÍeÇo:

(,
VALOR DA PROPOSTA FINAL

Descrição: ETILÔMEÍR0 PoRTÁTlL modelo 8AF-300 (Í) c/lMPBEssoRA TÉRMlcA + 300 NAClONAL, com as seguintes caÍâcteíísti

câsrO etilômetro BAF_300 é aproYâdo pelo INMETRO e homologâdo pelo DENATHAN PoSSUi â!1omático, apres€ntando instÍuçõ

es de uso e resultado dos testes em po(uguês. SupoÍta 3 tipos de âlimentaÇão, dando assim mâior ao opeíâdoí, seu sensor eleÍoquímico reconhe

as moléculâs deálcool, náo soiíendo rnteíêrência deoulías substâncias como cetonâs e hldíocarbônetos a mernória inteÍna armazena ma s de 200

olestes No modelo 8AF-3OO (Í), !mâ rmpressorã térmica portátrlacompanha e vâbiliza a impressáo dos tesles de modo automático, opÇâo de imprcssão de t

este quândo houveÍ recusa de sopro e programação d€ impÍessão delestes a paÍtir de um vâloÍ mínimo Espec íicaÇões:Drmensõês (LxAxP): 1 l 0x204x4l mm

Pesor 7009. Sensoír EleúoquÍmr.o (célula de combustível). Especificidadel Reage somente ao álcool, não reslonde a cetonâs ou hidíocârbonetos. unidade de

medida: Mrliqramas de álcoolpor lúro de âr(mg/l) Farxa de rnedrÇãorO,o0 a 2,00m9/1. Precisão da rnedid â: 0,Olmg/l no Modo Normal de operâÇão. Tolerânca

dâ medidêi i8%. Display:LCD de32caraderes com iluminâÇão. ivemóÍia de tesles: 2.046 tesles. Interíace de comunicaçãor RS-232. Software de gerenciament

o:SADE 3OO. AlimentaÇão: BâieÍiã recâíegávêl internâ, rede elé!Íica ('l'l ov/2209 e âcendedor de cigaÍos (l 2VDC). Autonomia dâ bateriàr ApÍox. 800 testes se

atura de opeÍâção: OoC â 4oÓC. Temperatuíâ de armâzenamento: -5oc â

SQUADRA DO BBASIL DISTBIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LÍ RS275,OOO'OO

Marca: Merca náo rnformada

Fabíicant!: Fabricante não infoímado

De§crição: MARCA: ELECMOOELO: 8AF - 3OO ( T)DESCRIÇÁO:Erilômetro po.tátilo etilômetro 8aF-300 é aprovado pelo INMETROe homoloqâdo pelo DENATR

AN possuimodo de operação totâtmente autoÀáiico, ap.esentando instruçóes de usoe resultado dos testes em português suporta 3 tipos de ahmentâQâo, da

ndo assim maior autonomia ro oper"aor. s"u 
"ensor 

eÉrroqr,,ímlco reconhece apenas as molécülas deálcool, não soÍÍendo inlerfeÍênciâ deoutÍâs substàncias

como cetonas e hidrocaÍbonetos. A memóÍia interna armázena mais de 2000lesles.Dimensões I lOx264x4lmm (LxAxP)Peso TOggSensoÍ Eletroquímico (

célula de combustível)Especiflcrdade Reage som€nte âo álcool, não íesponde â celonas ou h drocaÍbonetosllnidade de medida MrligÍamas de álcool por lití

o d€ ar (mg/l)Fatxa de mediçáo o,oo a 2,00mg/lPrecisão da medida o,0lmg/lno Modo Normalde opeíaçãoTolerânciâ da medidâ t8%Display LCD de 32 cara

cteÍes com rlumLnaçãotíemória de testes 2.0;6 têsteslnteÍíace de comunicação RS_232Software de gerenciamento saDE 30OAlimenlaaão BateÍia recarÍeg

ável interna, rede elétrica (1ov / 220v) e acend;d;iàe iiqãrros tr zvoc)euron;mlâ dâ baterlâ ApÍox. 8oo testes sem uso de illminaçãocaíegador de bateíia ln

têrnoconsumô tÍpico 20omwTêmp€ratuÍa de operaçãíooc a aoocTemperatura de armaz€namento _5oc a S0ocacEssÓRl0s lúâleta parâ BAF-300 e â

cessóÍioscódlgo ELEC: 2.70.011 Bocal descartável oNE-wAy com válvula de íetenção de rêtorno do ar e sifão paía relenç-ão_de líquidocódigo

ELEC: 3.68.001 lmpressoÍa térmica ITB'IOOCódiqo ELEC 2 70 022 Fonte de alimentaçáo AC I10v/220v ' 12

VDcl,5AcódigoELEC|]'52,003MódulodecomUnicaçãoBÂF'3oo.impressoraBluetoothCódlgoELEc]3'78.000c4bo
dealimentação-acendedordecigêírosl2voc.P4CódigoELEc]],0]oolCabodecoÍnunicaÇàoBAF300-PcDBg.USB
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