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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO Nº 020601.006740/19-71 Aquisição de 
equipamentos (Bomba Pulverizador Costal 
Aspersora, Termonebulizador tipo Fog). para 
atender a Gerência Núcleo Estadual e Controle 
da Malária pertencente à Coordenadoria Geral 
de Vigilância em Saúde, através de recursos da 
Portaria Nº 2565/2016. 
 
 
 

 
 

CARIMBO CNPJ Nº 

 

 

 

 

 

 

ITEM Especificações UND QUANT. V.UND V.TOTAL 

 
1 

PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA. 
Equipamento de pulverização de pressão 
variável, composto de tanque cilíndrico de aço 
inoxidável e sistemas de descarga e pressão; 
sistema de descarga composto por tubo de 
imersão, filtro de linha, acoplamento para 
mangueira flexível, gatilho de abertura do fluxo, 
haste e estojo para ponta do bico; bico leque 
8002E, com vazão de 0,757 litros/min e 80º de 
abertura do leque com deposição uniforme; 
sistema de pressão aspirante-premente 
composto por embolo, válvulas de entrada e 
saída de ar e haste metálica tubular em forma de 
‘T” de acionamento do embolo resistente com 
manoplas plásticas de empunhadura; tanque 
cilíndrico de aço inoxidável com capacidade útil 
de 10 litros, e capacidade máxima de 15,2 litros 
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costura de solda resistente, tampa com vedação 
por junta de borracha e sistema de trava 
giratória, o tanque deverá suportar uma pressão 
de trabalho em torno de 55 libras/ polegadas 
quadrada; o sistema de alívio da pressão e 
segurança poderá ser localizado na tampa ou 
acoplado no sistema de descarga; bandoleira de 
tecido resistente e regulável por fivela; sistema 
de descnasop de haste de pulverização 
composta e soldado na lateral do tanque. 
Garantia de no mínimo 12 (doze) meses e 
assistência técnica na cidade de Boa Vista-RR. 
Manual de operação e manutenção em 
português. 
 

2 

TERMONEBULIZADOR TIPO FOG. Aparelho 
termo nebulizador tipo: portátil, para aplicação 
espacial, motor pulso-jato à gasolina, potência: 
entre 20 e 28cv, partida manual eletrônica, 
tanque de calda com capacidade mínima de 10 
litros, tanque de combustível com capacidade 
mínima de 2 litros, consumo de combustível: 
entre 1,5 e 2,0 litros/hora, vazão máxima de até 
40 litros/hora, com características adicionais: 
Para fog seco (óleo mineral, diesel ou 
querosene), peso vazio máximo de até 10 Kg, 
dimensões aproximadas (comprimento x largura 
x altura): 106x29x33 cm; volume da câmara de 
combustão: 300 cm3 (centímetros cúbicos); 
ignição automática: Bobina eletrônica / 4 pilhas 
= 6v; o equipamento deverá ser equipado com 
válvula de segurança automática tipo “corta 
calda”. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses 
e assistência técnica na cidade de Boa Vista-RR. 
Manual de operação e manutenção em 
português. 
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VALOR DA PROPOSTA 
 

 

 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  
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b) Marca do equipamento; 

 c) Prazo de entrega;  

d) Validade da proposta;  

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 


