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Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR
509 160523 01/2019 58 maio/2020 91 106,48R$                              

Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR
504 160147 5/2019 90 junho/2020 10 1.120,00R$                           
517 160454 04/2019 9 ago/2020 14 1.024,72R$                           
508 160535 06/2019 9 jul/2020 8 1.200,00R$                           

Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR
485 200123 06/2018 10 dez/19 708 214,88R$                              

CARAVAN EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA

ATAS VIGENTES 2019

Detector de metal de alto desempenho, projetado para atender
às necessidades exatas da indústria de segurança. Com o formato
especial de sua área de detecção, permite que este modelo tenha
sensibilidade ajustável, por dispositivo. Tem a opção de apenas
vibrar ou emitir sinal sonoro, no momento da interceptação do
metal. Acessórios opcionais: Fone de ouvido, bateria
recarregável, carregador de bateria e coldre.

FAROL DE BUSCA com lâmpada xênon 600 K, com controle
remoto, 12 volts, rotação 120 graus vertical e 360 graus
horizontal, fixação por parafuso ou imã, capa externa
resistente a corrosão, alcance mínimo 2.000 metros.

Farol de Busca - Lanterna elétrica recarregável, tipo holofote,
luminosidade: 36 LEDs ou equivalente, carregador bivolt,
adaptador veicular 12v, bateria interna de 6V, corpo de plástico
ABS reforçado, lente de policarbonato. Modelo de referência:
Lanterna Kala 36 LEDs ou outra com características equivalentes
ou superiores.
Marca: Eloo
Modelo: EL1030



Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR
485 200123 06/2018 8 dez/19 1292 112,00R$                              

Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR
485 200123 06/2018 7 dez/19 6829 185,40R$                              

Bastão sinalizador eletrônico para trânsito, compacto e resistente
a impactos, com comprimento total entre 270 mm e 295 mm
(admite- se uma variação de 5% para mais ou para menos). Área
luminosa vermelha fluorescente refletiva protegida por tubo de
policarbonato transparente com comprimento entre 130 mm e
160 mm x 30 mm a 35 mm de diâmetro (admite- se uma variação
de 5% para mais ou para menos), composta por LEDs de alto
brilho e uma lanterna a LED em sua extremidade. Cabo
antiderrapante para empunhadura, com cordão em nylon e clip
para cinto, diâmetro entre 40 mm e 50 mm (admite- se uma
variação de 5% para mais ou para menos); botão seletor
emborrachado para luz fixa/piscante/lanterna e desliga. Peso
aproximado de 150 g e 300 g (admite- se uma variação de 5%
para mais ou para menos). Alimentação: 02 ou 03 pilhas
recarregáveis de Ni- MH tamanho AA ou AAA (inclusas).
Acompanha carregador veicular e carregador 110/220 Vac.
Marca: Eloo
Modelo: EL2030

Sinalização Luminos a Intermitente unidirecional composto por
LEDs de alta intensidade luminosa, 300 candelas, com frequência
mínima de 150 flashes por minuto, sistema de acionamento do
tipo liga/desliga, lentes de policarbonato na cor laranja ou
amarela com diâmetro mínimo de 15 centímetros, corpo plástico
em material resistente a intempéries e impactos, a prova d’água,
com sistema de fixação dotado de trava antifurto, compatível
com os itens adquiridos no presente processo, tais como
balizadores cônicos e barreiras plásticas. 
Marca: Eloo
Modelo: EL2032



Proc Int. UASG PREGÃO ITEM VENCIMENTO QUANT. VALOR
501 160081 02/2019 26 jun/2020 10 1.278,38R$                           

Iluminador de área, ajuste manual,três intensidades de luz, 
ajustebotão com aviso sonoro alça paratransporte, luz de 
led auto brilhocom capacidade 50.000 horas,bateria selada 
12v/7Ahrecarregável, haste telescópica 2regulagens de 
altura: 40 cm 1ºregulagem, 57 cm 2º regulagem, peso 
3,915 kg. Dimensão damaleta 20 x 30 x 25, dois tipos 
decarregadores de bateria carregadorde carro, carregador 
de tomada alimentação 24w, tipo de lente flood, 
autonomia 7h, taxa de iluminação 1500lm, acompanhado 
por Case fabricada em material leve e resistente possuindo 
internamente acolchoados divididos para acomodar todas 
as peças sendo à prova d’água. Prazo de entrega 30 dias; 
prazo de garantia 12 meses.  Marca: Eloo   Modelo: EL2050


