ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade:

Entrega da Proposta:

Data de Abertura:

Objeto: Aquisição de analisador e materiais para seu uso no controle do monitoramento do processo de tratamento de água

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Cidade / Estado

E-mail:

Contato:

DESCRIÇÃO

ITEM

QTDE

Aquisição de analisador e materiais para seu uso no controle do monitoramento do
processo de tratamento de água: Analisador e controlador Multi parametros
(Turbidez, Cloro livre, fluoreto, temperatura e pH), compreendendo os seguintes
componentes:

1,00

UN,

VALOR UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

-

CJ

-

1

Conjunto analisador e controlador digital de leitura múltipla para analises múltipla e on line simultânea de até 5 (cinco) canais
programáveis, com display amplo em LCD. Visualização múltipla dos valores de leitura das sondas e eletrodos. O analisador deverá
apresentar porta USB e saída RS 485, modem GSM

2

O eletrodo combinado de membrana sólida de íon seletivo (ISE) SureFlow para íon fluoreto a faixa de leitura deverá ser de 0 a 1.999,9
mV.

3

Célula amperométrica fechada, constituída por um eletrodo de detecção vedado dentro de um corpo cilíndrico em PVC. Em uma
extremidade desse corpo há uma membrana seletiva que permite apenas a passagem da substancia a ser detectada, evitando a
contaminação do eletrodo por parte de outras substancias dissolvidas na água.

4

Eletrodo combinado de medição para analisador de processo continuo para o monitoramento do parâmetro de pH

5

Sonda para Turbidimetro contínuo por método Nefelométrico para água tratada

6

Sonda controladora de temperatura para analisador de processo continuo de tratamento de Água

OBS.:

Os itens acima compõem o objeto a ser contratado, portanto deverão ser fornecidos em um único conjunto e por consequência em uma
única entrega, ou seja sem parcelamento. Para o fornecimento da Proposta, os licitantes deverão atender rigorosamente os
detalhamentos contidos nos termos no edital e seus anexos.

SEÇÃO DE COMPRAS

PRESIDENTE CPL

CARIMBO /ASS. PROPONENTE

