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220 Serviço CONTINUADO 4243
ASSINATURA DE JORNAIS, 
REVISTAS E PERIODICOS

Aquisição de assinaturas de periódicos científicos e de cunho geral, 
informativo e técnico, de conteúdos diversificados e atuais: notícias, 
atualidades, cultura, esportes, conhecimentos gerais, entretenimento, 
curiosidades, inovações tecnológicas, ciência, arte, política, 
sociedade, informações e conteúdos técnicos, etc. As assinaturas 
tem por objetivo dotar a biblioteca de fontes de informações 
correntes e atualizadas, propiciando aos usuários da biblioteca 
informação e conhecimento, através da leitura de revistas de 
reconhecimento e grande circulação nacional, fontes de informações 
e conhecimento importantíssimas numa sociedade globalizada.

UN 1 2.000,00 2.000,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2019 SIM Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de serviço 
continuado de periódicos 
científicos e de cunho 
geral, informativo e 
técnico, de conteúdos 
diversificados e atuais: 
notícias, atualidades, 
cultura, esportes, 
conhecimentos gerais, 
entretenimento, 
curiosidades, inovações 
tecnológicas, ciência, arte, 
política, sociedade, 
informações e conteúdos 
técnicos, etc. As 
assinaturas tem por 
objetivo dotar a biblioteca 
de fontes de informações 
correntes e atualizadas, 
propiciando aos usuários da 
biblioteca informação e 
conhecimento, através da 
leitura de revistas de 
reconhecimento e grande 
circulação nacional, fontes 
de informações e 
conhecimento 
importantíssimas numa 
sociedade globalizada.

221 Material CONSUMO 150515 LIVRO LIVRO, NOME LIVRO COLEÇÃO 1 50.000,00 50.000,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de acervo 
bibliográfico (livros) para 
atualização e 
desenvolvimento do acervo 
da Biblioteca, e 
atendimento aos planos de 
ensino das disciplinas dos 
Cursos ofertados pelo 
IFBA Campus Santo 
Amaro. Aquisição de livros 
acadêmicos, técnicos, 
científicos e literários de 
todas as áreas do 
conhecimento com o 
objetivo de atualizar, 
desenvolver e atender os 
planos de ensino das 
disciplinas dos cursos de 
Licenciatura em 
Computação (curso 
superior), Segurança do 
Trabalho, Eletromecânica e 
Informática (cursos 
técnicos).

Usuário: MARCOS ANTONIO RAMOS ANDRADE

UASG: 158406 - INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO

Arquivo gerado em: 24/05/2019 12:06:34
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222 Material CONSUMO 150506 CADEIRA FIXA

Cadeira fixa empilhável tipo quatro pés com assento e encosto 
manufaturados em termoplástico tipo polipropileno copolímero 
pigmentado injetado em alta pressão com assento com dimensão de 
360 mm de profundidade de superfície do assento x 395 de largura 
do assento (variação de +/- 5%), assento com pouca ou nenhuma 
conformação em sua base para perfeita acomodação das 
tuberosidades esquiátricas do usuário. Dimensão de encosto com 
372 mm de largura do encosto com extensão vertical mínima de 215 
mm. Encosto com três orifícios, no mínimo, para troca térmica do 
usuário com o ambiente, estes orifícios devem ter mais de 5 mm de 
largura e comprimento no sentido transversal, apresentando-se em 
grande parte do espaldar da cadeira. Estrutura fixa tipo quatro pés 
manufaturada a partir de aço carbono SAE 1008- 1020 de seção 
cilíndrica com diâmetro mínimo de 19,00 mm x 1,5 mm de 
espessura de chapa. Tubos dobrados em dobradeiras automatizadas 
(CNC) para não enrugamento dos tubos e comprometimento da 
durabilidade e acabamento da peça. Dispositivo de fixação do 
assento em forma de “X”, através de fusão pelo processo Metal 
Inert Gas e extensores de sustentação do encosto duplos feitos pelo 
prolongamento da estrutura, manufaturados pelo mesmo material 
desta. Tratamento de superfície da estrutura por pintura a pó, através 
do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior 
secagem em estufa a mais de 200 graus Celsius. Assento e encosto 
confeccionado em polipropileno (PP) de alta resistência pelo 
sistema de injeção termoplástica.

UNIDADE 40 201,94 8.077,60 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

223 Material CONSUMO 330730
SISTEMA CIRCUITO 
FECHADO TV

Kit 6 Câmeras de Segurança HD 720p Intelbras VHD 3120B G4 + 
DVR Intelbras Multi HD + HD WD Purple 1TB + Acessórios. Itens 
Inclusos: 01 - DVR Stand Alone Multi HD Intelbras MHDX-1008 - 
8 Canais 1080N HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO + 2 Canais 
5Mp IP ; 06 - Câmera Bullet Infravermelho Multi HD 4 em 1 
Intelbras VHD 3120B G4 HD 720p - HDCVI, HDTVI, AHD, 
ANALÓGICO ; 01 - HD Sata Western Digital WD Purple 1TB – 
WD10PURX ; 01 - Cabo Coaxial Flexível RF4mm + Bipolar 2x26 
AWG, 85% Malha, Bobina 100m ; 01 - Fonte Estabilizada 12V 
10A, Ideal para câmeras de segurança ; 12 - Conector BNC Macho 
com Mola de parafuso ; 06 - Conector P4 de Borne para 
Alimentação 12V?. Câmera Bullet Infravermelho Multi HD 4 em 1 
Intelbras VHD 3120 B G4 HD 720p - HDCVI, HDTVI, AHD, 
ANALÓGICO: compatível com 4 tecnologias: HDCVI / HDTVI / 
AHD / Analógico; Resolução HD (720p); Sensor Megapixel ¼”; 
Lente de 2,6 mm; Alcance IR de 20 m; Case Metálico; Suporte de 
fácil ajuste; IR Inteligente; IP66; Proteção contra surtos de tensão; 1 
ano de garantia. *Para realizar a troca destas tecnologias deve-se 
utilizar o acessório VHD Control que não acompanha a câmera. 
DVR Stand Alone Multi HD Intelbras MHDX-1008 - 8 Canais 
1080N HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO + 2 Canais 5Mp IP: 
compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H 
+ Analógico + IP; Visualização em 1080p; Gravação de todos os 
canais em 1080N ou 720p; Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC; 
Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca 
avançada; Compatibilidade com ONVIF Perfil S; Suporta 1 HD 
SATA de até 8TB; Edição de áudio e vídeo; Modo NVR - 
Transforma todos os canais BNC em IP; Função BNC + IP - 
Adiciona câmeras IP ao DVR; IPv6; 1 ano de garantia. HD Sata 
Western Digital WD Purple 1TB – WD10PURX: os HDs WD 
Purple™ são desenvolvidos especialmente para uso em 
equipamentos de CFTV. Isso significa que suas configurações 
atendem às especificações técnicas necessárias para o bom 
funcionamento dos DVRs e NVRs evitando riscos desnecessários na 
segurança e no custo do projeto. O armazenamento para vigilância 
WD Purple conta com a tecnologia AllFrame para a máxima 
confiabilidade e tranquilidade na instalação de sistemas de 
segurança domésticos ou de pequenas e médias empresas. 
Características: Especifico para Segurança Eletrônica; Maior 
velocidade de gravação; Redução de erro e perdas de imagem; 
Grava 24 hrs por dia, 7 dias por semana; Menor consumo, vibração 
e barulho.

CONJUNTO 1 1.649,10 1.649,10 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.
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224 Material CONSUMO 125458 ESTANTE

Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço de 
baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento 
químico da chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, 
com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em 
formato trapezoidal, formada por uma única peça, fechada, 
confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e 
angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da estante se dá 
através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 04 
(quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os 
limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal 
trapezoidal confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), 
com altura de 75 mm e angulação aproximada de 18°, sua fixação às 
laterais da estante se dá através de parafusos galvanizados; 02 
(duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm, 
confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20mm), a face 
interna, que permite encaixe das bandejas em passos de 
aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções 
de regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, 
formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem 
cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões 
mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, 
confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais 
que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal 
deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem 
apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir 
inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em 
relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, 
rebarbas e soldas aparentes. Dimensões Aproximadas: Altura: 200 
cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.

UNIDADE 10 2.440,00 24.400,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

225 Material CONSUMO 150508 ESTANTE

Estante para Livros Face Simples, confeccionada em aço com baixo 
teor de carbono. Composta por: 04 Prateleiras Planas, 01 Base 
Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais de 
Sustentação (Acabamento Final). – 04 Prateleiras com dimensões de 
99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, 
confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90 mm, com 
dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo 
sistema de encaixe (sem parafusos). – 01 Base retangular fechada 
útil confeccionada em chapa de aço 0,90 mm, com altura de 17,5 
cm; 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da 
estante através de 04 parafusos “m8” de cada lado. – 01 Travessa 
superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90 
mm e dobrado em U com altura de 7 cm, confeccionado em chapa 
0,90 mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados a 
travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 
parafusos “m8” de cada lado. – 02 Laterais de sustentação 
(acabamento final) com sistema interno de fixação através de rebites 
sextavados, ocultando parafusos, confeccionadas em chapa de aço 
1,20 mm, altura de 200 cm e largura de 32 cm, com dobras 
arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento 
interno em PVC fixados através de encaixe, sendo que cada lateral 
contém 18 rasgos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, 
permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Para 
fixação estrutural possui furação sextavada com rebite de rosca 
embutida, o que permite fixação das travessas sem utilização de 
porcas, precisão na montagem e evita danos ao material, usuários e 
colaboradores. O processo de solda é MIG. Base das laterais com 
sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam 
regulagem de altura. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio 
devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de 
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da 
NBR 8095/83, mediante ensaio com duração mínima de 360 horas; 
NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa 
salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas 
ABNT NBR 5841 e 5770, seccionados de partes retas e que 
contenham uniões soldadas. Pintura – Aplicada através do sistema 
eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 
micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho 
químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais – 
Largura 100 cm | Altura: 200 cm | Profundidade: 32 cm.

UNIDADE 10 1.402,30 14.023,00 - BIBLIOTECA Alta 03/02/2020 SIM Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.
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226 Material CONSUMO 150049 BALCÃO ATENDIMENTO

Dimensões gerais: 1600 X 1600 X 700 X 1100 mm (Ld x Le x P x 
H) Tampo inferior para trabalho confeccionado em 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação 
do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina 
M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e 
cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do 
móvel sem danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de um orifício redondo de diâmetro 60 mm, 
acabado com passa cabo de PVC rígido, com tampa removível, e 
abertura para passagem de cabos. Tampo superior para atendimento 
seccionado em 3 partes confeccionados em MDP com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antirreflexo.

UNIDADE 1 2.258,00 2.258,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

227 Material CONSUMO 150049 BALCÃO ATENDIMENTO

Dimensões gerais: 1200 X 700 X 1100 MM (L x P x H) Tampo 
inferior para trabalho confeccionado em 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação 
do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina 
M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e 
cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do 
móvel sem danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de um orifício redondo de diâmetro 60 mm, 
acabado com passa cabo de PVC rígido, com tampa removível, e 
abertura para passagem de cabos.Tampo superior para atendimento 
seccionado em 3 partes confeccionados em MDP com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antirreflexo.

UNIDADE 2 1.071,00 2.142,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

228 Material CONSUMO 141160 DECIBELÍMETRO

Aparelho indicador de nível de ruído que tem a finalidade de captar 
o ruído do ambiente e transformá-lo em emissão de luz. Ele é um 
referencial permanente de visualização paras a pessoas, pois 
proporciona a informação visual e sonora sobre a quantidade de 
ruído que estão expostas, possibilitando a sua auto - regulação para 
um nível de ruído mais apropriado se for o caso. Características 
Técnicas: 1. Transformador bivolt 127/220; 2. Potência elétrica – 7 
W; 3. Faixa de atuação selecionada em seletor de sensibilidade; 
Faixa de atuação: de 55 a 95 dB(A); 4. Contador de excesso de 
barulho; 5. Placa de acrílico luminosa com a palavra “SILÊNCIO”; 
6. Opção de campainha (bip) de aviso de ruído indesejável; 7. Uso 
fixo na parede; 8. Dimensões: 50 x 18 x 04 cm e 9. Peso: 0,5 Kg.

UNIDADE 1 1.300,00 1.300,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

229 Material CONSUMO 66737 FITA MAGNÉTICA

Etiqueta protetora eletromagnética, ativável e desativável, garante a 
segurança contra furtos de acervo bibliográfico. De modelo discreto 
e de fácil aplicação, a etiqueta eletromagnética possui 165,1mm de 
comprimento, 2,7mm de largura e 0,38mm de altura. Utilizando de 
tecnologia eletromagnética (EM), quando ativada, a etiqueta é 
detectada pelo Sistema de Detecção (EM) e pode ser ativada e 
desativada múltiplas vezes sem afetar o seu desempenho. Possui 
cola não ácida especial para livros, com duas camadas  metálicas de 
mesma largura, uma contínua e outra fracionada, mais uma camada  
de papel branco especial, contendo duas tiras plásticas para auxiliar 
a aplicação. Seu adesivo não danifica os materiais da biblioteca, 
podendo ser aplicada em qualquer página do livro ou periódicos. As 
etiquetas eletromagnéticas são compatíveis com todas as marcas de 
sistemas de segurança EM disponíveis no mercado e possuem a 
mesma durabilidade da vida útil do livro ou periódico, se mantida 
no lugar de aplicação original. Caixa com 1.000 unidades.

UNIDADE 2 469,95 939,90 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.
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230 Material CONSUMO 338403 BIBLIOCANTO

Bibliocanto com formato de “L”, com espessura de 1,20 mm. 
Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com 
camada mínima de tinta de 70 micras uniformemente distribuída e 
tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e 
fosfatizante. Deverá ser atendida às normas, mediante apresentação 
de laudo emitido por laboratório, de ensaio devidamente acreditado 
pelo INMETRO, que atestem: grau de corrosão por exposição 
atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/83, mediante 
ensaio com duração mínima de 360 horas; NBR 8094:1983, 
relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo 
menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 
5841 e 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões 
soldadas; NBR 8096:1983, relatório de ensaio corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre de pelo menos 120 horas. 
Dimensões Gerais: Largura 10cm x Altura: 20cm x Profundidade: 
13 cm.

UNIDADE 100 11,55 1.155,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

231 Material CONSUMO 150980 ´TECLADO´

Teclado Numérico USB Preto. Características Principais: Conexão 
USB; Design leve e compacto; Função NumLock com indicação 
luminosa. Material: Plástico. Durabilidade: Até 8 milhões de 
cliques. Interface USB 1.1. Tensão / Corrente DC 5V /

UNIDADE 3 34,90 104,70 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

232 Material CONSUMO 150986 PEÇA MOBÍLIA

largura: 800 mm x profundidade: 600/800 mm x altura: 750/1370 
mm SUPERFÍCIE RETANGULAR (1 UNIDADE) Medidas: 
largura: 800 mm x profundidade: 600 mm x espessura: 25 mm Em 
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 
raio de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 1,5mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. PAINEL 
LATERAL (2 UNIDADES) Medidas: profundidade: 800 mm x 
espessura: 25 mm x altura : 1370 mm Em madeira MDP 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda 
longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2,5 
mm, em todo seu perímetro. Borda posterior e base com 
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt. Na base inferior colocação de rebites 
de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. PAINEL 
FRONTAL (01 UNIDADE) Medidas: profundidade: 800 mm x 
espessura: 25 mm x altura : 1220 mm Em madeira MDP 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas 
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt. A superfície, os painéis laterais e o 
painel frontal são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, 
possibilitando assim a montagem e desmontagem dos mesmos, 
várias vezes, sem perda da qualidade. ESTRUTURAS 
TUBULARES PARA SUSTENTAÇÃO (02 UNIDADES) 
Medidas: altura: 1370 mm x largura: 25 x 25 mm A Estrutura em 
tubo de aço com seção quadrada de 25 x 25 mm em chapa 
(1,20mm) de espessura. Todas as peças metálicas devem receber 
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa.

UNIDADE 10 1.104,00 11.040,00 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.
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233 Material CONSUMO 24279
ATIVADOR/DESATIVADOR 
PARA 
LEITORA/COPIADORA

Dimensões: 28cm x 23cm X 12cm (L x P x A). Equipamento de 
mesa para ativar/desativar as etiquetas eletromagnéticas (EM) 
colocadas em livros, periódicos, CDs, DVDS e outras mídias, 
através de tecnologia eletromagnética, garantindo maior eficiência 
no fluxo das atividades nas bibliotecas. Confeccionado em aço 
inoxidável e chapa plana de vidro, o desativador/ativador possui 
tamanho compacto e em sua base possui pés emborrachados que 
evitam o contato do equipamento com a superfície, evitando atritos 
e danos tanto ao equipamento como a superfície onde o mesmo será 
colocado. O ativador/desativador apresenta um indicador visual com 
botões que indicam a ativação ou desativação da etiqueta 
eletromagnética. É possível realizar repetição dessas funções por 
milhares de vezes, sem prejudicar o seu desempenho. Possui duplo 
sentido de funcionamento selecionável (ativação/desativação). 
Opera automaticamente com a aproximação do material via sensor 
de presença (altura de até 04cm). Com chave de segurança para 
liga/desliga. Possui funcionalidade e desempenho comprovado, 
sendo compatível com a maioria das etiquetas EM existentes no 
mercado brasileiro e obedece às certificações padrões internacionais 
CE, EU e ISO 9001:2008. Voltagem de 110/220v – 50Hz. Garantia 
mínima de 12 meses.

UNIDADE 1 3.891,27 3.891,27 - BIBLIOTECA Alta 02/03/2020 NÃO Biblioteca NÃO
Enviado 
para o 
ME

Aquisição de produtos 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades da biblioteca.

Total: 14 item(s)
Valor total de itens: R$ 122.980,57


