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Relação dos Participantes por Processo / Licitação
Item

Material

Descrição do Material

Marca do Produto Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preço Unitário

Preço Total

Situação

Nr. do Processo: 12/2019
Licitação: 10/2019 - PR
Data da Homologação: 07/03/2019
Fornecedor: 3000
- RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS
3

01-11-00113

Colorimetro microprocessado de leitura direta

POLICONTROL

especificação: colorimetro microprocessado de leitura

AQUA

UN

2,000

0,0000

1.799,9900

3.599,98

Venceu

UN

2,000

0,0000

3.900,0000

7.800,00

Venceu

direta, unidade de medida de cor, faixa de
medição0-5-uc, resolução0,1 ou 1uc , display lcd 2
linhas, compr. De onda rgb -400 a 700 nm, bateria de
9v e adaptador de tensãoac/dc-90-240 vac-9vdc,
acompanha cubetas de amostra, bateria 9v, adaptador
de tensãoe soluçãopadrãode cor 500u
8

01-11-00052

Turbidimetro microprocessado , digital, principio de

LAMOTTE

medição nefelometrico, correção de interferencia da

2020WE

cor e flutuacoes da intensidade luminosa, estabilidade
de calibracao a longo prazo, fonte de luz: lampada com
filamento de tungstenio,

resposta rapida para

amostras com facilidade de sedimentação e
congelamento de resultados, armazena no minimo 500
dados, tranferencia via USB, identifica analista e
amostra (configurável), controle de senhas para
acesso, grafico de calibracao com indicativo,
verificacao de histórico,display em cristal liquido,
indicando itens de checagem, faixa de leitura da
turbidez de 0 a 4000 ntu, resolucao de 0,01, precisao
de +/-2% (escala total), modo de leitura com selecao
automatica ou manual do ponto decimal, alimentação
bivolt , desligamento automatico do aparelho
(configuravel), detector tipo fotocelula de silicio,
acompanha: 6 cubetas, soluções padrao de calibração,
padrao para checagem , oleo de silicone, pano para
limpeza, manual de instrucoes em portugues (podendo
ser digital), maleta e modulo usb/ac, e certificado de
calibracao rastreado a padroes internacionalmente
reconhecidos.

Nota 01: garantia minima de 12 meses

pelo fabricante ou representante, no brasil. Nota 02: se
o equipamento for importado a proponente devera
obrigatoriamente indicar assistencia tecnica autorizada
pelo fabricante.

Total do Fornecedor -------->

4,000

11.399,98
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9.080,0000

9.080,00

Situação

Nr. do Processo: 12/2019
Licitação: 10/2019 - PR
Data da Homologação: 07/03/2019
Fornecedor: 3300
- LUTECH IND. E COM. DE EQUIP. E MOB. P/ LABORATÓRIO
2

01-11-00115

Cabine de Segurança Biológica; Classe II tipo A1 com

LSB A1-30

UN

1,000

0,0000

70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido
através do filtro HEPA para o ambiente; (Todo o
equipamento está em pressão negativa, forçando o ar
contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando a
fuga do ar contaminado para o laboratório).
- Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT
NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma
internacional ISO 14.644-1 ;NSF 49
- Construída em chapa de alumínio naval com
tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ;
- Mesa de trabalho construído em aço inox AISI 304;
- Assoalho removível para maior facilidade na limpeza ;
- Motor com proteção térmica e regulagem eletrônica
de velocidade para perda de pressão (três
velocidades) ;
- Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de
proteção ;
- Filtro tipo HEPA

classe A3,NBR-6401, EU-13

Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para
partículas

de 0,3 mícron, moldura em alumínio

anodisado ;
- Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae
colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta
durabilidade do filtro HEPA)
- Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce)
podendo parar em qualquer posição da área de
trabalho,

com inclinação de 5 graus (aumentando o

conforto do operador e diminuindo reflexos)
- Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria,
lâmpada UV);
- Painel elétrico removível ;
- Dispositivo de segurança que só permite o
acionamento da lâmpada UV com vidro frontal
totalmente fechado;

Total do Fornecedor -------->

1,000

9.080,00

Venceu
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2.700,0000

2.700,00

Situação

Nr. do Processo: 12/2019
Licitação: 10/2019 - PR
Data da Homologação: 07/03/2019
Fornecedor: 3349
- SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EP
4

01-17-00022

ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO DIGITAL E SECAGEM

SL-100/81

UN

1,000

0,0000

-Estufa de secagem e esterilização - digital em
estrutura externa com chapa de aço revestida em
epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável.
Câmara de aquecimento e circulação do ar por
convecção natural. Faixa de trabalho: até 200º C.
Controlador eletrônico microprocessado, programação
e indicação digital da temperatura através de
termômetro digital com as funções, programável de:
timer, set point e pid. Capacidade: 80 litros, +/- 10.
Potência 600 W. Peso aproximado: 28 Kg. Bivolt
(110/220 V)

Total do Fornecedor -------->

Formiga, 24 de Abril de 2019.

1,000

2.700,00

Venceu

