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Fornecedor Vencedor 007793 - ADMAQ LTDA

   2 CHANCELA MECÂNICA - Chancela mecânica ou maquina de assinar com

funcionamento elétrico, 110 ou 220 volts.

- Sistema de reprodução de assinatura através de clichê fabricado em

magnésio de grande durabilidade.

- Impressão com entintamento do clichê através de roletes entintadores

importados, de grande resistência que proporciona excelente qualidade na

reprodução de assinatura. Clichê de assinatura removível.

- Chave “ liga / desliga” e Chave de segurança para proteção do clichê da

assinatura

- Acionamento com comando manual ou automático de acordo com opção do

operador

- Produz 70 assinaturas por minuto

- Equipada com contador irreversível de assinatura, para efeito de controle de

sua movimentação.

- Equipamento de procedência nacional de grande resistência e durabilidade

com baixo custo de manutenção.

Dimensões: 275 x 175 x 305 mm ( L x A x P ).

1 000024168UN 3.900,0000      3.900,00

   3 KIT PARA COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAL - ROLETE ENTITADOR

Rolete Entintador fabricado com borracha ciliconizada na cor preta, fixado e

protegido por chapa de alumínio (somente alumínio), oferecendo proteção e

apoio para não sujar mesa quando em posição de descanso, fixando por cabo

de polipropileno (não madeira) para movimentação do rolete.

 - PRANCHETA RECEPTORA DA TINTA

Prancheta receptora da tinta fabricada em acrílico incolor, composta de três

peças: Placa Receptora tinta, Placa Protetora da Tinta e Régua de Apoio para

colete das Impressões Digitais.

1 000024167UN 250,0000        250,00

   4 LUPA DATILOSCÓPICA Lupa datiloscópica, aumento 4X, campo de visão

com 35mm, conjunto ótico com lente óptica, disco henry em lente de galton,

ajuste de foco com trava, confeccionada em bronze e latão com pintura na cor

preta.

1 000023603UN 650,0000        650,00

   5 PERFURADOR DE DOCUMENTOS MOD (IIMG) Máquina manual para

perfuração de papéis com perfuração a partir de 10 (dez) folhas por inserção,

profundidade de perfuração de até 05 mm, altura de perfuração de 10 mm,

podendo receber pinos vazadores acima de 1,00mm de diâmetro para

chancelar a inscrição (IIMG )“nas cédulas de Identidades”.

Especificações Técnicas:

• Medidas: 23 cm x 9,5 cm x 19,5 cm ( A x P x A ).

• Peso: 2.500 kg.

1 000024169UN 1.600,0000      1.600,00

   6 PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS - Plastificadora de documentos,

funcionamento eletrico, 110 ou 220 volts.

- Equipamento fabricado em chapa metalica e revestido com pintura

eletrostatica.

- Sistema de Plastificacao com bobina plastica.

- Largura da Plastificacao: 115 mm

- Equipamento fabricado em chapa metalica e revestida com pintura

eletrostatica.

- Sistema de aquecimento com controle por termostato.

- Dimensoes: 250mm x 250mm x 300mm (A x L x C)

- Peso: 7 Kg.

1 000024170UN 660,0000        660,00

     7.060,00Total do Fornecedor

     7.060,00Total Adjudicado


