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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item: 01 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome: AGITADOR COM AQUECIMENTO 

Valor Máximo Unitário: R$ 49.366,00  Valor Total: R$ 49.366,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Agitador com aquecimento e velocidade: 250 a 1.400 RPM. Temperatura: + 4°C a 100°C. Estabilidade da 

temperatura: ±0,1°C.  Temporizador digital com alarme sonoro de 1 minuto a 96 horas. Agitador contendo 

os seguintes acessórios: 1 Bloco para 24 Micro tubos de 1,5 ml e 1 Bloco 12/20 Micro tubos. Display em 

LCD com indicador de temperatura, velocidade e tempo de operação. Aplicações: análise genética, 

extração de DNA e RNA, preparação de amostras, estudos bioquímicos de reações e processos 

enzimáticos, extração de metabólitos a partir de material celular, incubação e agitação. Dimensões: 13 x 

20.5 x 23 cm (A x L x P). Corrente de entrada: 4.16 A. Potencia: 60 W. Ruído: 53.8 dB. Especificações 

elétricas: 120 – 240 V. 

 

Item: 02 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 

Valor Máximo Unitário: R$ 3.835,00  Valor Total: R$ 3.835,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Agitador Magnético com aquecimento. Plataforma 18,4 x 18,4 cm. Possuir uma engenharia inovada para 

agitação de baixa velocidade, controle de velocidade consistente e forte acoplamento magnético. 

Temperatura ajustável 540°C com incremento de 1°C. Sistema StirTrac que possibilita excelente agitação a 

baixa velocidade e consistente controle de velocidade. Exclusivo sistema HOT TOP para proteção contra 

acidentes, com indicador destacado quando a temperatura da superfície for superior a 50°C. Sistema de 

alerta quando o aquecimento é superior a 50°C protegendo o usuário contra queimaduras. Bancada de 

cerâmica, Display em LED para aquecimento e agitação. Dimensões: 9.7 x 20.8 x 33 cm (A x L x P). 

Agitação: 50 a 1.500 RPM. Certificação: CE e CCSAUS. Peso: 5 Kg, Alimentação elétrica: 230V - 50 / 60 

Hz. Acompanhar um cabo de alimentação. 

 

Item: 03 

Quantidade: 02   Unidade de medida: UN 

Nome AGITADOR ELETRÔNICO TIPO VORTEX 

Valor Máximo Unitário: R$ 2.355,00  Valor Total: R$ 4.710,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Agitador eletrônico tipo vortex com tamanho compacto para ocupar menos espaço na bancada. Possuir 

duas opções de agitação: contínua ou de pulsos. Faixa de velocidade: 0 a 3000 rpm. Função acoplada 

contra picos de corrente para maior segurança. Incluir adaptador unitário para tubos variados. Possibilidade 

de até 8 adaptadores diferentes. Garantia: 2 anos. Especificações elétricas: 100/240 V, 50/60 Hz. Carga 

máxima para agitação: 0,5 Kg. Dimensões: 83 x 210 x 154 mm (AxPxL). Peso liquido / bruto: 2,26 Kg / 5 Kg. 

 

Item: 04 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome AUTOCLAVE VITALE CLASS CD 21 LITROS EM INOX 

Valor Máximo Unitário: R$ 4.852,74  Valor Total: R$ 4.852,74 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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Autoclave desenvolvida para esterilização de artigos/instrumentos termorresistentes embalados e 

desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos 

padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Possuir 

registro conforme Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. É necessário realizar o desbloqueio antes do 

primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. Fácil manuseio e design moderno. 

Digital com display de LCD. Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com 

variações entre 95 até 254V. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e 

Algodão /  Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Desaeração e despressurização automática. 

Capacidade 21 litros. Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. Câmara com 3 bandejas em 

alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional. Secagem ultra eficiente com porta fechada. 

Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta. Sistema Eletrônico de 

cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para 

diversas regiões. 

 

Item: 05 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA 

Valor Máximo Unitário: R$ 4.999,00  Valor Total: R$ 4.999,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Balança Analítica com Calibração Interna 0,0001G (0,1MG), e Capacidade de 220G - APROVADA PELO 

INMETRO 

 

Item: 06 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome BANHO MARIA DIGITAL 

Valor Máximo Unitário: R$ 9.232,65  Valor Total: R$ 9.232,65 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Banho Maria Digital, com cuba de aço inox, capacidade de 10 litros, estabilidade de 0,1 ºC e uniformidade 

de 0,2 ºC, controlador digital, faixa de temperatura ambiente à 100 ºC. Material: Interior em aço inoxidável 

revestido com epóxi. Faixa de temperatura: ambiente a 100°C. Display digital com ajuste de temperatura. 

Uniformidade de temperatura de +ou- 0,2°C a 37°C. Sensibilidade de +ou- 0,1°C a 37°C. Dimensão da área 

de trabalho: 15 x 33 x 30.1 cm (A x L x P). Dimensão total ( sem tampa): 23.3 x 38.3 x 39.3 cm (A x L x P). 

Acompanha: Tampa de policarbonato transparente, bandeja interna (diffuser tray) e mangueira de, 

drenagem. Peso Líquido: 8 kg. Peso Bruto: 10 Kg. Capacidade de aquecimento: 800W. Certificações: UL e 

CE. Especificações elétricas: 100-115 / 200-230 V – 50-60Hz. 

 

Item: 07 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome BANHO MARIA HISTOLÓGICO  

Valor Máximo Unitário: R$ 1.500,00  Valor Total: R$ 1.500,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Banho Maria Histológico utilizado em laboratório de Anatomia Patológica para nivelamento de cortes 

histológicos e secagem de lâminas. Equipamento construído em resina ou fibra de alta resistência. Cuba em 

alumínio com pintura eletrostática resistente à oxidação. Bordas para acomodação das lâminas. Sistema de 

controle de temperatura eletrônico. Display para programação e visualização da temperatura. Capacidade 

aproximada de 02 (dois) litros. Aquecimento através de resistência blindada. Temperatura ajustável. 

Sistema de segurança para controle de sobreaquecimento.  Alimentação elétrica: bivolt. Programação da 

temperatura: faixa de ajuste até 80°C ou superior. MONITORIZAÇÃO de temperatura interna atual e 

Indicação de equipamento ligado. 
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Item: 08 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome BANHO SECO DIGITAL 

Valor Máximo Unitário: R$ 15.366,65  Valor Total: R$ 15.366,65 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Banho Seco Digital com agitação e aquecimento Plug UK com acessórios: 1 bloco com 24 tubos 1.5/2.0 mL, 

com tampa para banho seco. Controle PID para garantir resultados consistentes na agitação e controle de 

temperatura preciso. Faixa de agitação (depende do bloco): 150 a 1500 rpm. Faixa de temperatura: 4°C a 

95°C. Armazenamento de dados: até 10 programas, cada um com até 10 passos. Função de agitação em 

intervalos: momentos de agitação e não-agitação em um mesmo programa. Dois tipos de modo cronômetro: 

iniciar a contagem assim que o protocolo tiver início ou apenas após atingir a temperatura desejada. Blocos 

facilmente intercambiáveis. Mostrador digital. 2 anos de garantia. Peso: 8,3 Kg. Dimensões externas: 276 x 

334 x 170 mm (largura x profundidade x altura), 230V. 

 

Item: 09 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome CABINE DE BIOSSEGURANÇA FLUXO VERTICAL 1386 CLASSE II A2 

Valor Máximo Unitário: R$ 66.405,00  Valor Total: R$ 66.405,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Fluxo laminar vertical com painel de controle de uso intuitivo, que controla fluxos de ar e emite alarmes 

visuais e sonoros em caso de uso incorreto do equipamento.  Fluxo uniforme, velocidade constante do ar 

com Indicador da velocidade do fluxo do ar. Possuir cortina de ar, formando barreira de proteção.  

Recirculação de 70% do ar e 30% de exaustão. Dois motores DC com potência variável para controle e 

compensação dos fluxos inflow e downflow. Angulação ergonômica de 10° da cabine melhora a posição de 

trabalho do operador, proporcionando conforto e correta postura do pescoço, cabeça, ombros e braços, 

reduzindo, condições de risco em virtude do cansaço do operador. Presença de 2 (dois) filtros HEPA para 

garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine. Ser acreditada na norma NSF49. Filtro HEPA H 14 EN 

1822 com eficiência > 99,995% para partículas de 0,3µm. Grade para suporte do filtro. Sensores de pressão 

digitais para monitoramento e controle dos fluxos de ar. Sistema de parametrização acessível à equipe de 

serviço por meio de senha. Alarme visual e sonoro em caso de velocidade incorreta do fluxo de ar no inflow 

e downflow, altura indevida da janela, falha de motores, bloqueio de fluxo de ar, falha de motor e bloqueio 

de filtros. Painel com indicação de saturação progressiva dos filtros. Reservatório sob a mesa de trabalho 

para coleta de possíveis derramamentos de líquidos, com volume >20 litros. Luz fluorescente >1200lux. 

Plenum negativizado para evitar possíveis vazamentos de ar contaminado. Câmara interna construída em 

uma só peça em forma de U, com cantos arredondados e sem solda. Revestimento em poliéster que resiste 

à lâmpada UV e desinfetantes. Janela frontal de vidro temperado. Posição stand by pré ajustável. 

Temporizador (opcional). Soquete para teste de DOP. Descanso para o braço. Topo da entrada frontal fixo 

para evitar destruição da barreira de proteção. Acabamento em aço galvanizado – revestimento de poliéster 

dentro e fora, tomada interna simples no lado direito. Mesa de trabalho em aço inoxidável. Troca rápida dos 

filtros devido ao acesso fácil. Nível de ruído: 63dBA. Dimensões externas :156.8 x 130.0 x 80.0 cm (AxLxP). 

Dimensões internas: 78.0 x 120.0 x 46.5 cm (AxLxP). Embalagem (AxLxP): 173 x 141 x 92.5 cm. Peso 

líquido: 244,03 Kg. Especificações elétricas 220V, 60 Hz. Acessórios inclusos:  Base com altura ajustável, 

descanso para braço que evita a obstrução dos slots frontais, lâmpada UV para descontaminação da área 

de trabalho 

 

Item: 10 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome CENTRÍFUGA REFRIGERADA 

Valor Máximo Unitário: R$ 32.659,79 Valor Total: R$ 32.659,79 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Centrífuga de mesa multiuso refrigerada com capacidade máxima para 4 x 750 mL. Faixa de temperatura: -

9°C a 40°C. Refrigeração permanente, que mantém a temperatura mesmo quando a centrífuga não esteja 

sendo utilizada. 18 Rotores disponíveis: Rotores de angulo fixo ou variável. Acomoda desde tubos de 0,2 ml 

até garrafas de 750 ml, placas MTP, DWP, PCR e de cultura de células, observando-se o adaptador ideal. 

Velocidade máxima de 14.000 rpm / Força centrífuga máxima de 20.913 x g. Visor digital para fácil 

visualização dos parâmetros de operação. Fácil programação de tempo, força centrífuga, rotação e 

temperatura. Fechamento ergonômico da tampa com um simples toque. Tampa com trava eletrônica 

motorizada.  Armazena até 35 programas definidos pelo usuário. Reconhecimento automático do rotor, com 

limite de velocidade máxima e detecção automática de desbalanceamento do rotor.  Display digital para fácil 

vizualização dos parâmetros e operação intuituva. Timer ajustável de 1-99 min. Design compacto que 

economiza espaço. Dimensões: 70 x 61 x 35 cm (largura x profundidade x altura). Altura com a tampa 

aberta: 80 cm. Baixa altura de acesso: 29 cm, o que facilita a carga e descarga do rotor. Consumo de 

energia: 1650 W máximo. Alimentação: 230 Hz V/50-60. Funcionamento silencioso. Nível de ruído: <59 dB. 

Tecla “Short spin“ para uma rápida centrifugação com velocidade ajustável. Possibilidade de ajuste de 

rampas de aceleração e frenagem com 10 níveis. Função ECO que desliga o compressor após 8 horas de 

inatividade economizando energia e aumentando a vida útil do compressor. Modo “Fast temp” para um 

rápido e preciso pré- resfriamento da centrífuga. Tecnologia de controle dinâmico do compressor para uma 

performance de resfriamento otimizada. Dreno eliminador de água condensada evitando o acúmulo de água 

na câmara da centrífuga. Modo "At set RPM" que somente inicia a contagem do tempo quando a velocidade 

ajustada é atingida. Sistema Quick Lock disponível para alguns rotores de angulo fixo para um rápido 

fechamento da tampa. Motor de indução eletromagnética, não necessitando de manutenção como troca de 

escovas e/ou rolamentos. Fixação do rotor com chave especial para evitar acidentes e aumentar a 

segurança em caso de desequilíbrio do rotor. Caçapas, tampas e adaptadores são autoclaváveis (121 ° C, 

20 min.). Parada automática através de freio eletrodinâmico.  Peso sem rotor: 99 kg. Acompanha rotor em 

alumínio modelo A-4-81. Força centrífuga máxima de 3.220 x g (4.000 RPM). Inclui 4 caçapas retangulares 

de 500 ml. Acompanha 4 adaptadores plásticos autoclaváveis para 12 tubos cônicos de 15 ml cada, 

totalizando 48 tubos. Acompanha 4 adaptadores plásticos autoclaváveis para 5 tubos cônicos de 50 ml 

cada, totalizando 20 tubos.  Acompanha 4 caçapas para uso com microplacas MTP/FLEX, para Rotor A-4-

81. Acompanha Rotor Angulo fixo F-45-30-11 para 30 microtubos de 1,5mL/2mL. Centrífuga Refrigerada 

com Rotor, com adaptadores para tubos cônicos 15/50 ml, com faixa de temperatura de -9 ºC a 40 ºC, 

velocidade máxima de 14000 rpm, tampa com trava eletrônica motorizada, display digital, timer ajustável, 

alimentação de 230 V / 50-60 Hz, com caçapa MTP/FLEX, para rotor A-1-81, Conjunto de 4. 

 

Item: 11 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome CENTRÍFUGA REFRIGERADA COM ROTOR 

Valor Máximo Unitário: R$ 73.769,36 Valor Total: R$ 73.769,36 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Centrífuga de mesa multiuso refrigerada com capacidade máxima para 4 x 750 mL. Faixa de temperatura: -

9°C a 40°C. Refrigeração permanente, que mantém a temperatura mesmo quando a centrífuga não esteja 

sendo utilizada. 18 Rotores disponíveis: Rotores de angulo fixo ou variável. Acomoda desde tubos de 0,2 ml 

até garrafas de 750 ml, placas MTP, DWP, PCR e de cultura de células, observando-se o adaptador ideal. 

Velocidade máxima de 14.000 rpm / Força centrífuga máxima de 20.913 x g. Visor digital para fácil 

visualização dos parâmetros de operação. Fácil programação de tempo, força centrífuga, rotação e 

temperatura. Fechamento ergonômico da tampa com um simples toque. Tampa com trava eletrônica 

motorizada.  Armazena até 35 programas definidos pelo usuário. Reconhecimento automático do rotor, com 

limite de velocidade máxima e detecção automática de desbalanceamento do rotor.  Display digital para fácil 

visualização dos parâmetros e operação intuitiva. Timer ajustável de 1-99 min. Design compacto que 

economiza espaço. Dimensões: 70 x 61 x 35 cm (largura x profundidade x altura). Altura com a tampa 

aberta: 80 cm. Baixa altura de acesso: 29 cm, o que facilita a carga e descarga do rotor. Consumo de 
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energia: 1650 W máximo. Alimentação: 230 Hz V/50-60. Funcionamento silencioso. Nível de ruído: <59 dB. 

Tecla “Short spin“ para uma rápida centrifugação com velocidade ajustável. Possibilidade de ajuste de 

rampas de aceleração e frenagem com 10 níveis. Função ECO que desliga o compressor após 8 horas de 

inatividade economizando energia e aumentando a vida útil do compressor. Modo “Fast temp” para um 

rápido e preciso pré- resfriamento da centrífuga. Tecnologia de controle dinâmico do compressor para uma 

performance de resfriamento otimizada. Dreno eliminador de água condensada evitando o acúmulo de água 

na câmara da centrífuga. Modo "At set RPM" que somente inicia a contagem do tempo quando a velocidade 

ajustada é atingida. Sistema Quick Lock disponível para alguns rotores de angulo fixo para um rápido 

fechamento da tampa. Motor de indução eletromagnética, não necessitando de manutenção como troca de 

escovas e/ou rolamentos. Fixação do rotor com chave especial para evitar acidentes e aumentar a 

segurança em caso de desequilíbrio do rotor. Caçapas, tampas e adaptadores são autoclaváveis (121 ° C, 

20 min.). Parada automática através de freio eletrodinâmico.  Peso sem rotor: 99 kg. Acompanha rotor em 

alumínio modelo A-4-81. Força centrífuga máxima de 3.220 x g (4.000 RPM). Inclui 4 caçapas retangulares 

de 500 ml. Acompanha 4 adaptadores plásticos autoclaváveis para 12 tubos cônicos de 15 ml cada, 

totalizando 48 tubos. Acompanha 4 adaptadores plásticos autoclaváveis para 5 tubos cônicos de 50 ml 

cada, totalizando 20 tubos.  Acompanha 4 caçapas para uso com microplacas MTP/FLEX, para Rotor A-4-

81. Acompanha Rotor Angulo fixo F-45-30-11 para 30 microtubos de 1,5mL/2mL. om adaptadores para 

tubos cônicos 15/50 ml, com faixa de temperatura de -9 ºC a 40 ºC, velocidade máxima de 14000 rpm, 

tampa com trava eletrônica motorizada, display digital, timer ajustável, alimentação de 230 V / 50-60 Hz, 

com caçapa MTP/FLEX, para rotor A-1-81, Conjunto de 4. 

 

Item: 12 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome CRIOSTATO 

Valor Máximo Unitário: R$ 94.960,00  Valor Total: R$ 94.960,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Criostato de piso para congelação e corte de amostras de tecidos a fresco. Tampa deslizante de vidro com 

anti-embaçamento. Painel eletrônico touch screen com ajuste das principais funções: Data, Hora, Minuto, 

Temperatura interna da câmara e Placa Peltier, horário atual e de descongelamento (Defrost) em modo 

Automático e Manual, controle de espessura de corte (Micragem), controle de velocidade de avanço e 

retrocesso da amostra (lento e rápido), acionamento do sistema de desinfecção. Possuir travamento 

letrônico do painel de controle para bloqueio das funções pré-estabelecidas. Espessura de corte ajustável 

de 01 a 100 micrômetros. Lâmpada UV para desinfecção, auto ajustável de 30 a 180 min. Sistema de 

segurança para procedimento de colocação de lâminas (navalhas). Plataforma com encaixe para 

aproximadamente 12 platinas. Sistema Peltier de congelamento (2 amostras a -50 oC). Volante com 

travamento manual. Avanço automático de amostra. Permitir angulação do porta navalhas de 0° a 30°. 

Sistema de refrigeração livre de CFC. Descongelamento programável, programa de congelamento rápido; 

temperatura ajustável de 0 a -35ºC a cada 1°C. Iluminação por lâmpadas LED. Suporte de navalha com 

sistema anti roll de vidro temperado. Câmara interna grande. Porta blocos com orientação.  Sistema para 

drenagem de líquidos e coletor de detritos. Apoio ergonômico de braços. Funcionamento com 01 

compressor. Óleo lubrificante. Meio para inclusão de amostras (gel)- 2 frascos; 150 navalhas descartáveis; 

10 platinas sobressalentes. Suporte para navalhas. Extrator e ferramentas. Alimentação: 110V ou 220V. 

 

Item: 13 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome CUBA HORIZONTAL PARA ELETROFORESE B2 EASYCAST MINIGEL 

Valor Máximo Unitário: R$ 4.270,00   Valor Total: R$ 4.270,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Cuba Horizontal de Eletroforese com sistema completo para corrida de gel horizontal com capacidade de 8 

a 48 amostras em um único gel, podendo chegar a 108 amostras com bandeja.  O gel pode ser moldado em 

três diferentes tamanhos proporcionando economia de agarose, aumento na capacidade de amostras e no 
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comprimento da corrida. Fornecer padrões de banda nítidos e resultados coerentes sem problemas na 

moldagem do gel. Permitir ao usuário moldar e correr o gel na própria cuba, sem a necessidade de 

acessórios de moldagem. Possuir “slots” para dois pentes permitindo ao usuário correr duas séries de 

amostras com distâncias equivalentes simultâneamente. Possuir tiras de visualização para fácil aplicação 

das amostras e marcação fluorescente UVT facilitando a medição das bandas. Uma grande variedade de 

pentes disponíveis que proporciona a esse sistema uma enorme flexibilidade incluindo opções que podem 

dobrar a capacidade de amostras dobrando o número de poços (pentes preparativos e pentes de 

terminação permitem a corrida de géis em tamanhos menores – opcional). Pentes personalizados 

disponíveis. Acompanhar: Tanque do tampão e tampa de proteção com dois cabos de força acoplados, 

bandeja que permite a moldagem do gel na própria cuba - com marcação fluorescente UVT e borracha de 

vedação, dois pentes dupla face sendo: 1 x 12 poços (1,0/1,5 mm de espessura) e 1 x 20 poços (1,0/1,5 

mm de espessura). Dimensão do gel: 12 x 14 cm. Dimensão da cuba LxPxA : 18 x 24,5 x 9,5 cm. Dimensão 

da embalagem: L x P x A: 30 x 40 x 30 cm. Volume de tampão : 800 ml Peso bruto/líquido: 7Kg / 5Kg. 

 

Item: 14 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome DNA SPEEDVAC W / TIMER 115 60GZ 

Valor Máximo Unitário: R$ 54.250,00   Valor Total: R$ 54.250,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

DNA Speedvac com designer compacto e fácil de usar. Fácil instalação. Kit ideal para aplicações com 

ácidos nucleicos. Possuir três programas que podem ser definidos e modificados pelo usuário. Câmara 

vestida de PTFE resistente a produtos químicos. Câmara fácil de limpar. Tampa com trava que proporciona 

segurança durante a operação. Mecanismo para fixação da tampa enquanto ela estiver aberta. Possuir 

armadilha externa para neutralizar vapores de hidróxido de amônio. Bomba Vácuo isenta de óleo que 

proporciona fácil limpeza. Baixa emissão de ruídos. Temperatura: Ambiente a 65°C. Display em LED. Saída 

de dados USB. Temporizadores digitais independentes para controle de aquecimento e tempo de corrida. 

Dimensões: 31 x 64 x 29 cm (AxLxC). Dimensões aproximadas do produto embalado: 60 x 89 x 60cm 

(AxLxC). Voltagem: 115V. 60Hz. Peso Líquido: 39Kg. Peso Bruto: 48kg. Aplicação: Preparação DNA/RNA 

para análise eletroforese, secar amostras PCR em soluções aquosas. Kit deve incluir: DNA concentrador 

com bomba integrada, Rotor para microtubos 36x1,5mL. Compatível com: Etanol e Água. 

 

Item: 15 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM 

Valor Máximo Unitário: R$ 2.531,20   Valor Total: R$ 2.531,20 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Estufa de bancada destinada ao uso de secagem e esterilização, com temperatura de 50°C até 250°C. Com 

controlador micro processado. Acabamento interno em aço inox com tinta epóxi 81 L. Temperatura de 50°C 

a 250°C. Possuir 3 prateleiras. Aquecimento por convecção natural. Bivolt; Potência Watts (W): 1000 W. 

 

Item: 16 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome SISTEMA DE IMPRESSÃO EM TUBOS 

Valor Máximo Unitário: R$ 55.039,02   Valor Total: R$ 55.039,02 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Sistema deve consistir em impressora térmica de tubos criogênicos, de 1,5ml e 2,0ml através de calor. 

Acompanhar rolos de fita para impressão nas cores preto, metálica e azul, além do sistema para 

codificação, impressão, logos, dentre outras aplicações para a impressão. 
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Item: 17 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome SISTEMA DE SCANNER PARA LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS E CÓDIGOS 2D 

Valor Máximo Unitário: R$ 15.712,80   Valor Total: R$ 15.715,80 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Sistema consiste em leitor de código de barras e códigos 2D para ser conectado em computador através de 

porta USB para controle informatizado de amostras. 

 

Item: 18 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome FONTE ELETROFORESE  

Valor Máximo Unitário: R$ 4.207,50   Valor Total: R$ 4.207,50 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Fonte de eletroforeque que fornece tensão constante ou corrente constante de saída em aplicações de 

eletroforese. Possuir três saídas permitindo três corridas simultâneas, Potência máxima de 75W, voltagem 

máxima de 300V (ajustável em incrementos de 1 volt). Corrente máxima de 400 mA (ajustável em 

incrementos de 1 mA). Crossover automático. Timer de 0–999 minutos. Reinício automático em caso de 

perda de energia AC (quando habilitado). Display de LED com 3 dígitos, quando operando no modo de 

tensão constante ou corrente constante, a fonte de alimentação deve limitar automaticamente o valor 

máximo de fornecimento de energia, ou um limite inferior, se definido pelo usuário. Alimentação: 230V 

50/60Hz, Dimensões: (26 x 14 x 13.3cm), Peso bruto: 3 Kg. 

 

Item: 19 

Quantidade: 03   Unidade de medida: UN 

Nome FREEZER LINHA LABORATORIAL -20º  

Valor Máximo Unitário: R$ 25.000,00   Valor Total: R$ 75.000,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Freezer linha laboratorial -20°C. Equipamento vertical de formato externo e interno retangular, desenvolvido 

especificamente para a guarda científica. Câmara interna em aço inoxidável com cinco prateleiras ou 

gavetas fabricadas em aço inoxidável. Capacidade para armazenamento mínimo de 300 litros úteis. 

Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. 

Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação 

forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo automático 

seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Equipado com 4 rodízios especiais com freio 

na parte frontal para fácil travamento. Porta tipo "cega" por acesso vertical. Iluminação interna temporizada 

em led de alta capacidade e vida útil, acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel 

com tempo programável pelo usuário. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com 

sistema microprocessado, programável de -15°C a -35°C com temperatura controlada automaticamente a -

30ºC por solução diatérmica, apresentando a visualização das temperaturas de momento, máxima e 

mínima. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e 

mínima temperatura, falta de energia, porta aberta. Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. 

Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. Sistema de 

redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria 

para acionamento dos alarmes na falta de energia. Chave geral de energia – liga desliga. Equipamento 

disponível em 220 volts, 50/60 Hz. Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. Produto 

com certificação de qualidade ISO. Manual do usuário em português. 

 

Item: 20 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 
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Nome GELADEIRA FROST FREE 

Valor Máximo Unitário: R$ 1.799,00   Valor Total: R$ 1.799,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Geladeira Frost Free na cor branca com capacidade de até 380L 

 

Item: 21 

Quantidade: 02   Unidade de medida: UN 

Nome GELADEIRA LINHA LABORATORIAL 4º 

Valor Máximo Unitário: R$ 19.000,00   Valor Total: R$ 38.000,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Geladeira linha laboratorial 4°C. Câmara refrigerada científica vertical, para armazenamento de termolábeis 

Capacidade para armazenamento mínimo de 340 litros. Refrigeração por compressor hermético AC de alta 

capacidade, no mínimo 1/4 de hp, selado, com condensação a ar, para rápida estabilidade e recuperação 

de temperatura, em no máximo 15 minutos após a abertura da porta, com evaporador aletado, sem placa 

fria. Degelo automático, sem interrupção ou perda da temperatura, com evaporação do condensado. 

Ventilação com controle de desligamento automático em caso de abertura de porta, com circulação de ar 

forçado através de ventilador interno, com hélice axial, garantindo distribuição térmica homogenia em todo o 

interior da câmara. Painel em LCD, localizado na parte superior frontal, de fácil acesso, com comando 

eletrônico micro processado, integrado em display único, programável de 2°C a 8°C, com teclas 

incorporadas e de fácil ajuste. Temperatura controlada automaticamente em 4ºC, por solução diatérmica, 

para todos os sensores, distribuídos em diferentes pontos da câmara interna: superior, meio, inferior. 

Emissão de relatório único, contendo gráfico de funcionamento, resumo do período, histórico de 

temperaturas, eventos ocorridos, com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos Câmara interna em aço 

inox com cinco gavetas construídas em aço inoxidável com travamento externo, evitando quedas, ou 

prateleiras em aço inox, ajustáveis e removíveis. Porta de vidro triplo tipo “no fog” com perfil de alumínio de 

alta resistência e longa vida útil, ou cega. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano 

injetado expandido livre de CFC. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil 

travamento. Memória interna para armazenamento de dados das variações de temperatura e eventos 

ocorridos, por mais de 30 anos. Porta USB para exportação de dados e geração de relatórios das variações 

de temperatura e eventos ocorridos em pdf. Alarme sonoro e visual, montado em display frontal único, 

descrevendo no visor, eventos como: falta de energia elétrica, temperatura fora de faixa, falha de sensor de 

temperatura, porta aberta, manutenção programada, bateria fraca, entre outros que podem ser ajustados. 

Acionamento automático da iluminação interna em LED, resistente a umidade do ambiente, na abertura de 

porta e externamente, programável no painel pelo usuário. Sistema de sensor interno imerso em solução 

diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registro 

de mínima e máxima temperaturas ocorridas. Silenciador do alarme sonoro, por apenas um toque, no painel 

frontal superior.Termostato de segurança para redundância, garantindo perfeito funcionamento do 

equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, no comando principal. Bateria interna recarregável 

para manter as funções eletro-eletrônicas por até 48 horas na falta de energia elétrica. Tampa frontal 

basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga desliga. Voltagem em 

110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na Anvisa. Produto com certificação de qualidade ISO. Por se tratar de 

equipamento personalizado/customizado, é preciso no mínimo 75 dias para entrega a partir da confirmação 

do pedido, devido as variáveis de: componentes específicos, distância até o local de entrega, período para 

transporte. 

 

Item: 22 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome HOMOGENEIZADOR MECÂNICO 

Valor Máximo Unitário: R$ 4.000,00   Valor Total: R$ 4.000,00 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Homogeneizador Mecânico tipo Quântico Modelo Omni TH, Utilizado para homogeneização de tecidos. 

Processa de 0,2 até 100 mL de amostra. Design ergonômico.  Controle de velocidade de 5.000 a 35.000 

rpm. Possibilidade de trabalho com sondas de 5mm, 7mm ou 10mm. Acompanha 1 Probe compatível para 

uso com o homogeneizador com as seguintes características: diâmetro: 5 mm; comprimento: 75 mm; para 

processar volumes de 0,2 mL a 5 mL. Probe de fundo plano. Tamanho da amostra após procedimento com 

esta probe: partículas finas. Suporte de chapa de aço inoxidável com tapete antiderrapante de silicone, com 

suporte de altura ajustável para a unidade e para fixação da estação base. 

 

Item: 23 

Quantidade: 02   Unidade de medida: UN 

Nome IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  

Valor Máximo Unitário: R$ 1.709,05   Valor Total: R$ 3.418,10 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Com WI-FI, tanque de tinta colorido, bivolt, com scaner, cópia e impressão, entrada USB. 

 

Item: 24 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome MAQUINA DE GELO EM ESCAMAS  

Valor Máximo Unitário: R$ 15.850,00   Valor Total: R$ 15.850,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Máquina de gelo em escamas com produção de 300 Kg em 24 hs, 220v, com caixa de armazenamento para 

100 Kg. 

 

Item: 25 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome MAXWELL RSC INSTRUMENT 

Valor Máximo Unitário: R$ 99.000,00   Valor Total: R$ 99.000,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Plataforma automatizada para purificação de alta qualidade de DNA, RNA. O processo de extração baseado 

na química de partículas paramagnéticas, com característica adicional de saturação. O sistema deve utilizar 

cartuchos selados previamente preenchidos com reagentes necessários para extração e apresentar 

capacidade de processamento de 1 a 16 amostras, em aproximadamente 30 minutos de extração de DNA 

e/ou RNA e miRNA a partir de amostras diversas, como sangue, swab, saliva, plasma, bactérias, vírus, 

amostras clínicas diversas e DNA circulante. O sistema deve possuir fluorímetro acoplado para 

quantificação de amostras após o processamento e programação dos métodos operacionais para as 

amostras acima sem necessidade de ônus com software de protocolos de extração, permitindo a 

atualização gratuita pela internet, manual em português, procedimentos de descontaminação internos antes 

e após o processamento e cadastro junto à ANVISA. 

 

Item: 26 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome MEDIDOR DE PH 

Valor Máximo Unitário: R$ 2.888,30   Valor Total: R$ 2.888,30 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Medidor de pH de bancada com display LCD capaz de mostrar leituras de pH ou mV juntamente com a 

temperatura, com calibração de até 3 pontos e memória para armazenamento de resultados. Medidor de pH 

de bancada com display gráfico LCD retroiluminado mostra resultados de pH / mv, status do eletrodo, data, 
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hora, identificação da amostra, identificação de usuário e pontos de calibração. CARACTERÍSTICAS: 

Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Chinês;  Função - AUTO-READ: Reúne dados 

específicos em determinados intervalos de tempo; até 5 pontos de calibração de pH, com reconhecimento 

automático de buffers EUA/NIST e DIN e edição de calibração para corrigir erros sem recalibração 

completa; memória não volátil que armazena até 2000 dados, com hora e data; Fácil transferência de dados 

e atualização do software gratuitamente com as portas USB e RS232; incluir suporte para eletrodo, 

funcionar com quase todas as fontes de alimentação AC com o adaptador universal de corrente incluído, ou 

pode ser utilizado com quatro pilhas AA para utilizar o medidor com alimentação de energia DC Grau de 

proteção IP54, com proteção contra respingos e possibilidade de  montagem na parede. Garantia de 3 

anos. Equipamento com qualificação IQ e OQ. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PH faixa de medição: -2,00 

a 16,000, resolução: 0,1 / 0,01, precisão relativa: ± 0,01, pontos de calibração: até 3; aixa de medição: 

±1600.0mV; resolução: 0,1; precisão relativa: ± 0,2mV ou ±0,05% da leitura que for maior. Temperatura:  

faixa de medição: -5 a 105°C, 23 a 221°F, Resolução: 0,1, Precisão relativa: ± 0,1, Pontos de calibração: 1. 

Registro de dados: Memória: 50, Funções: Manual, automático (incluso AUTO-READ TM), cronometrada. 

Edição: exclusão de pontos individuais, grupos de pontos ou todos. Entradas: Eletrodo pH: BNC, 

Sonda/Probe: sonda ATC: 8-pin mini-DIN, / PH e ORP. Saída: RS232, USB. Energia: Adaptador AC: 

incluído-universal, 100-240VAC. Bateria: Opcional 4 x Aas. Vida util das baterias: 2000h. ACOMPANHA: 

Medidor Bancada pH, eletrodo Triodo epóxi pH/ATC, kits de solução e tampão de pH, suporte de eletrodo, 

adaptador de alimentação universal. Dimensão Líquida do Medidor: 23,6 x 18 x 9,3 cm (P x L x A). Peso 

líquido: 0,85 kg. 

 

Item: 27 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome MICRO-ONDAS. 

Valor Máximo Unitário: R$ 539,00   Valor Total: R$ 539,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

34 L, voltagem 220V, cor branca. 

 

Item: 28 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome MICROSCÓPIO TRINOCULAR 

Valor Máximo Unitário: R$ 39.304,00   Valor Total: R$ 39.304,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Microscópio com ótica de correção infinita, com sistema de iluminação LED, bivolt automático (110/240V, 

50/60 Hz). Com estativa robusta e base de metal com construção ergonômica, com iluminação embutida na 

base. Com controle de intensidade luminosa e liga/desliga no mesmo botão. Com alça traseira para 

manuseio ou transporte. Platina mecânica móvel com superfície de alta resistência cremalheira metálica, 

com movimento mínimo de 75mm ou maior no eixo X e 30mm ou maior no eixo Y, com charriot do lado 

direito, com botão macro e micrométrico bilateral presilha porta lâmina e escala de posição amostra; Com 

trava de segurança para limitação do movimento Z; Com tubo de observação binocular do tipo Siedentopf 

em metal com inclinação mínima de 30 graus, com rotação de 360 graus em torno do eixo vertical, com 

dispositivo de proteção antiqueda durante movimentação e ajuste de distância interpupilar de 47-48 mm a 

75 mm; Com par de oculares focalizáveis de no mínimo 10 x de aumento, com ajuste e correção de dioptria 

e com número de Campo FN 18 ou maior; uma delas deve ser equipada com seta indicadora; com as 

oculares focalizáveis fixas no tubo de observação ou com sistema de trava. Com todos os itens do sistema 

óptico com tratamento antifúngico. Condensador tipo ABBE, com abertura numérica 0.90/1.25 ou maior com 

diafragma íris. Revólver reverso giratório para 04 objetivas; jogo com 04 objetivas planacromáticas e 

correção infinita, com lentes de cristal, fixas no revólver. Com 01 objetiva planacromática de 4x com 

abertura numérica de 0,10 mm, 01 objetiva planacromática de 10x com abertura numérica de 0,25 mm, 01 

objetiva planacromática de 40x com abertura numérica de 0,65 mm retrátil e 01 objetiva planacromática de 

100x com abertura numérica de 1,25 óleo, retrátil; engrenagens internas em metal. Deve incluir: capa 
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protetora, frasco de óleo de imersão, filtros, conchas de borracha para ocular, manual de uso em português. 

O equipamento deve ter assistência técnica no Brasil, autorizada pelo fabricante. Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

 

Item: 29 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome MICRÓTOMO 

Valor Máximo Unitário: R$ 25.000,00   Valor Total: R$ 25.000,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micrótomo Rotativo de alta-performance para cortes sequenciais de materiais incluídos em parafina, com as 

seguintes características: Seletor de espessura de corte de 0.5 a 60 micrômetros, integrado no painel 

frontal. Sistema selecionavel de cortes precisos, sendo: De: 0 a 2 microns – divisão em 0,5 microns, de: 2 a 

10 microns – divisão em 1 microns., de: 10 a 20 microns – divisão em 2 microns, de: 20 a 60 microns – 

divisão em 5 microns. Deslocamento horizontal de 28mm e vertical de 60mm, permitindo corte de materiais 

de grande área. Sistema para travamento do volante em qualquer posição. Sistema de segurança com trava 

mecânica adicional para travamento do volante na posição de “12 horas”. Sistema micrométrico de avanço 

equipado com catraca de alta precisão. Guias verticais com sistema de deslizamento por meio de roletes, 

livre de lubrificação periódica. Mecanismo manual para avanço macrométrico do porta-amostras. Sistema 

orientável de fixação e troca rápida do porta-amostras. Sistema de retração do porta-amostras durante o 

retorno à posição inicial de corte, evitando o contato entre a amostra e a navalha – retração de 220 

micrômetros. Mecanismo de desbaste rápido por meio de deslocamento vertical da alavanca ergonômica, 

integrada na parte inferior esquerda do painel frontal para maior conforto do operador – contém 2 passos 

para 10 ou 50 micrômetros de desbaste. Porta-amostras com trava para fixação de blocos com até 40 x 

40mm. Porta-cassete com mecanismo de fixação rápida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da 

amostra. Sub-base com deslocamento lateral de 20mm para a esquerda e 20mm para a direita para maior 

aproveitamento da navalha. Suporte E para navalhas descartáveis com inclinação ajustável, equipado com 

protetores de segurança. Caixa de navalhas descartáveis para corte de inclusões em parafina (50/cx). Capa 

de proteção e respectivo manual de instruções. 

 

Item: 30 

Quantidade: 02   Unidade de medida: UN 

Nome MINI CENTRÍFUGA PARA SPIN 1,5/2,0ML E TIRAS DE PCR 

Valor Máximo Unitário: R$ 2.190,00   Valor Total: R$ 4.380,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Mini centrífuga para spin 1,5/2,0ml e tiras de PCR com designer compacto. Fácil de operar. Operação 

silenciosa. Troca de rotor rápida sem ferramentas. Trava de segurança impede a abertura da tampa no 

momento da centrifugação. Capacidade: 06 x 2 ml. Velocidade máxima Fixa: 6.000 RPM. RCF máximo fixo: 

2000 x g. Display digital. Dimensões: 10.4 x 12.8 x 15.3 cm (A x L x C). Certificações: CE, CSA e UL. Incluir: 

Rotor para tubo 6 x 1.5/2.0 ml e 16 x 0.2 ml, adaptador para tubos: 6 x 0.2 ml e 6 x 0.5 ml, suporte para 

tubos, adaptador de alimentação universal 110/220 V – 50/60 Hz com 4 tipos de plugue intercambiáveis. 

Garantia: 2 anos. Peso líquido bruto: 0,74/1,00 kg. Dimensões: 10.4 x 12.8 x 15.3 cm. Voltagem: 110. 220 V 

/ 50-60 Hz. 

 

Item: 31 

Quantidade: 04   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MONOCANAL 10uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 959,20    Valor Total: R$ 3.836,80 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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Micropipeta de deslocamento de ar monocanal de volume variável de 0,5 a 10μL. Totalmente autoclaváveis, 

Desenvolvida com materiais e processos de produção avançados, que proporciona, grande leveza, 

resistência e precisão à pipeta. Resistente ao calor, ácidos e bases, agentes de branqueamento, 

envelhecimento, luz solar assim como desgaste mecânico. Conceito Physiocare que oferece excelente 

ergonomia, fácil uso e conforto ao usuário.  Indicador de volumes com 4 dígitos e formato aumentável 

(lupa). Fácil e rápido ajuste de volumes: somente alguns giros para ajustar o volume desejado. Cone inferior 

com mola, oferecendo melhor ergonomia, ajuste e encaixe exato da ponteira, diminuindo o esforço 

necessário para descarte da ponteira. Acompanha anel para anulação do efeito da mola no cone da pipeta, 

caso desejado. Botão dosador e ejetor: baixa força operacional chegando a 3,6N e disposto de forma 

ergonomicamente perfeita. Possui ajuste para líquidos de diferentes densidades e janela indicativa do 

ajuste, pode ser feito pelo usuário. Código de cores para fácil reconhecimento da faixa de volume e das 

respectivas ponteiras. Desmontagem facilitada pelo sistema de encaixe da parte inferior da pipeta, o que 

facilita a limpeza do equipamento e ajuda a evitar a contaminação. Incremento de 0,01 μL, Peso: 80 g, 

Possibilidade de uso com ponteiras de diferentes fabricantes. Garantia de 3 anos. Erro Sistemático: a 0,5 μL 

±8.0% (±0,040 μl), a 1 μl ±2,5% (±0,025 μl), a 5 μl ±1,5% (±0,075 

μl), a 10 μl ±1,0% (±0,10 μl), Erro Aleatório: a 0,5 μL ±5,0% (±0,025 μl), a 1 μl ±1,8% (±0,018 

μl), a 5 μl ±0,8% (±0,04 μl), a 10 μl ±0,4% (±0,04 μl). 

 

Item: 32 

Quantidade: 04   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MONOCANAL 20uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 981,63    Valor Total: R$ 3.926,52 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Micropipeta de deslocamento de ar monocanal de volume variável de 2 a 20μL. Totalmente autoclaváveis, 

Desenvolvida com materiais e processos de produção avançados, que proporciona, grande leveza, 

resistência e precisão à pipeta. Resistente ao calor, ácidos e bases, agentes de branqueamento, 

envelhecimento, luz solar assim como desgaste mecânico. Conceito Physiocare que oferece excelente 

ergonomia, fácil uso e conforto ao usuário.  Indicador de volumes com 4 dígitos e formato aumentável 

(lupa). Fácil e rápido ajuste de volumes: somente alguns giros para ajustar o volume desejado. Cone inferior 

com mola, oferecendo melhor ergonomia, ajuste e encaixe exato da ponteira, diminuindo o esforço 

necessário para descarte da ponteira. Acompanha anel para anulação do efeito da mola no cone da pipeta, 

caso desejado. Botão dosador e ejetor: baixa força operacional chegando a 3,6N e disposto de forma 

ergonomicamente perfeita. Possui ajuste para líquidos de diferentes densidades e janela indicativa do 

ajuste, pode ser feito pelo usuário. Código de cores para fácil reconhecimento da faixa de volume e das 

respectivas ponteiras. Desmontagem facilitada pelo sistema de encaixe da parte inferior da pipeta, o que 

facilita a limpeza do equipamento e ajuda a evitar a contaminação. Incremento de 0,01 μL, Peso: 80 g, 

Possibilidade de uso com ponteiras de diferentes fabricantes. Garantia de 3 anos. 2 a 20μL - Pistão de 

metal – código de cor Amarela. Erro Sistemático: a 2μL ±5,0% (±0,10μl), a 10μl ±1,2% (±0,12μl), a 20μl 

±1,0% (±0,20μl), Erro Aleatório: a 2μL ±1,5% (±0,03μl), a 10μl ±0,6% (±0,06μl), a 20μl ±0,3% (±0,06μl). 

 

Item: 33 

Quantidade: 04   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MONOCANAL 200 uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 981,63    Valor Total: R$ 3.926,52 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micropipeta de deslocamento de ar monocanal de volume variável de 20 a 200μL. Totalmente 

autoclaváveis, Desenvolvida com materiais e processos de produção avançados, que proporciona, grande 

leveza, resistência e precisão à pipeta. Resistente ao calor, ácidos e bases, agentes de branqueamento, 

envelhecimento, luz solar assim como desgaste mecânico. Conceito Physiocare que oferece excelente 

ergonomia, fácil uso e conforto ao usuário.  Indicador de volumes com 4 dígitos e formato aumentável 



   

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1059 – Centro 
CEP 85010-250 - Guarapuava – PR 
Tel: (42) 3035 8341 / 8387 
E-mail: administracao@hospitalsaovicente.org.br 

(lupa). Fácil e rápido ajuste de volumes: somente alguns giros para ajustar o volume desejado. Cone inferior 

com mola, oferecendo melhor ergonomia, ajuste e encaixe exato da ponteira, diminuindo o esforço 

necessário para descarte da ponteira. Acompanha anel para anulação do efeito da mola no cone da pipeta, 

caso desejado. Botão dosador e ejetor: baixa força operacional chegando a 3,6N e disposto de forma 

ergonomicamente perfeita. Possui ajuste para líquidos de diferentes densidades e janela indicativa do 

ajuste, pode ser feito pelo usuário. Código de cores para fácil reconhecimento da faixa de volume e das 

respectivas ponteiras. Desmontagem facilitada pelo sistema de encaixe da parte inferior da pipeta, o que 

facilita a limpeza do equipamento e ajuda a evitar a contaminação. Incremento de 0,01 μL, Peso: 80 g, 

Possibilidade de uso com ponteiras de diferentes fabricantes. Garantia de 3 anos.  

20 a 200 μL - Pistão de Fortron - Poli (sulfeto de p-fenileno) cor Amarelo 

Erro Sistemático: a 20μL ±2,5% (±0,5μl), a 100μl ±1,0% (±1,0μl), a 200μl ±0,6% (±1,2μl), 

Erro Aleatório: a 20μL ±0,7% (±0,14μl), a 100μl ±0,3% (±0,3μl), a 200μl ±0,2% (±0,4μl). 

 

Item: 34 

Quantidade: 04   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MONOCANAL 1000 uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 981,63    Valor Total: R$ 3.926,52 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micropipeta de deslocamento de ar monocanal de volume variável de 100 a 1000μL. Totalmente 

autoclaváveis, Desenvolvida com materiais e processos de produção avançados, que proporciona, grande 

leveza, resistência e precisão à pipeta. Resistente ao calor, ácidos e bases, agentes de branqueamento, 

envelhecimento, luz solar assim como desgaste mecânico. Conceito Physiocare que oferece excelente 

ergonomia, fácil uso e conforto ao usuário.  Indicador de volumes com 4 dígitos e formato aumentável 

(lupa). Fácil e rápido ajuste de volumes: somente alguns giros para ajustar o volume desejado. Cone inferior 

com mola, oferecendo melhor ergonomia, ajuste e encaixe exato da ponteira, diminuindo o esforço 

necessário para descarte da ponteira. Acompanha anel para anulação do efeito da mola no cone da pipeta, 

caso desejado. Botão dosador e ejetor: baixa força operacional chegando a 3,6N e disposto de forma 

ergonomicamente perfeita. Possui ajuste para líquidos de diferentes densidades e janela indicativa do 

ajuste, pode ser feito pelo usuário. Código de cores para fácil reconhecimento da faixa de volume e das 

respectivas ponteiras. Desmontagem facilitada pelo sistema de encaixe da parte inferior da pipeta, o que 

facilita a limpeza do equipamento e ajuda a evitar a contaminação. Incremento de 0,01 μL, Peso: 80 g, 

Possibilidade de uso com ponteiras de diferentes fabricantes. Garantia de 3 anos.  

100 a 1000 μL - Pistão de Fortron - Poli (sulfeto de p-fenileno) cor Azul 

Erro Sistemático: a 100μL ±3,0% (±3,0μl), a 500μl ±1,0% (±5,0μl), a 1000μl ±0,6% (±6,0μl), 

Erro Aleatório: a 100μL ±0,6% (±0,6μl), a 500μl ±0,2% (±1,0μl), a 1000μl ±0,2% (±2,0μl). 

 

Item: 35 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MULTICANAL 12 CANAIS 1-10 uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 2.097,00   Valor Total: R$ 2.097,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micropipeta multicanal 12 canais, volume 1-10uL, display de 04 dígitos, totalmente autoclavável, com ejetor 

de ponteiras posicionado para ergonomia perfeita, trava de ajuste de volume, codificação por cor. Uso de 

materiais da mais alta qualidade garante as melhores características químicas e resistência mecânica, 

assim permitindo a esterilização com luz UV e autoclavagem. Devido aos eixos universais e ao ejetor longo 

é compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras, O design moderno e construção inovadora 

garante o isolamento térmico das peças eliminando o risco de transferência de calor e melhora a precisão. 

Acompanha 01 suporte individual. 

 

Item: 36 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 
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Nome PIPETA MULTICANAL 12 CANAIS 20-200uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 2.097,00    Valor Total: R$ 2.097,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micropipeta multicanal 12 canais, volume 20-200uL, display de 04 dígitos, totalmente autoclavável, com 

ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia perfeita, trava de ajuste de volume, codificação por cor. Uso 

de materiais da mais alta qualidade garante as melhores características químicas e resistência mecânica, 

assim permitindo a esterilização com luz UV e autoclavagem. Devido aos eixos universais e ao ejetor longo 

é compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras, O design moderno e construção inovadora 

garante o isolamento térmico das peças eliminando o risco de transferência de calor e melhora a precisão. 

Acompanha 01 suporte individual. 

 

Item: 37 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MULTICANAL 08 CANAIS 05-10 uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 1.730,70   Valor Total: R$ 1.730,70   

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micropipeta multicanal 8 canais, volume 0,5-10uL, display de 04 dígitos, totalmente autoclavável, com ejetor 

de ponteiras posicionado para ergonomia perfeita, trava de ajuste de volume, codificação por cor. Uso de 

materiais da mais alta qualidade garante as melhores características químicas e resistência mecânica, 

assim permitindo a esterilização com luz UV e autoclavagem. Devido aos eixos universais e ao ejetor longo 

é compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras, O design moderno e construção inovadora 

garante o isolamento térmico das peças eliminando o risco de transferência de calor e melhora a precisão. 

Acompanha 01 suporte individual. 

 

Item: 38 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome PIPETA MULTICANAL 08 CANAIS 20-200 uL 

Valor Máximo Unitário: R$ 1.730,70   Valor Total: R$ 1.730,70 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Micropipeta multicanal 8 canais, volume 20-200uL, display de 04 dígitos, totalmente autoclavável, com 

ejetor de ponteiras posicionado para ergonomia perfeita, trava de ajuste de volume, codificação por cor. Uso 

de materiais da mais alta qualidade garante as melhores características químicas e resistência mecânica, 

assim permitindo a esterilização com luz UV e autoclavagem. Devido aos eixos universais e ao ejetor longo 

é compatível com praticamente todas as marcas de ponteiras, O design moderno e construção inovadora 

garante o isolamento térmico das peças eliminando o risco de transferência de calor e melhora a precisão. 

Acompanha 01 suporte individual. 

 

Item: 39 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome PURIFICADOR DE ÁGUA  

Valor Máximo Unitário: R$ 52.840,00   Valor Total: R$ 52.840,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Sistema de purificação de água capaz de produzir duas qualidades de água ASTM, tipo 1 e tipo 2, utilizando 

água da rede como alimentação direta do sistema. A água tipo 1 será produzida entre 15-20l/dia e tem uma 

resistividade de até 18.2 megohms-cm, <5 ppb TOC (Carbono Orgânico Total), nível de pirogênio 

(endotoxinas bacteriais) menor do que 0.001 EU/ml e contagem de bactérias menor do que 1 UFC/ml. A 

vazão de água tipo 1 pode chegar até 1 l/min com uma alimentação pressurizada menor do que 90 psi. A 

água tipo 2 será dosada diretamente do tanque de 6 lts integrado ao sistema e deve ter uma resistividade 
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de até 15 megohms-cm e com 99% de bactérias removidas. Acompanha ultra-filtro que permite eliminar 

DNase e RNase a níveis indetectáveis. Dimensões 305 x 400 x 545 mm. Peso - 29 kg 

 

Item: 40 

Quantidade: 04   Unidade de medida: UN 

Nome SUPORTE GIRATÓRIO  

Valor Máximo Unitário: R$ 532,23    Valor Total: R$ 2.128,92 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Suporte giratório para 6 pipetas que comporta até seis pipetas individuais ou multicanais. Inclui suporte 

rotativo com design, intercambiáveis e não necessita de ferramentas. Design robusto, que segura 

firmemente e protege as pipetas. Pega para um transporte fácil de bancada para bancada. 

 

Item: 41 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome ULTRA FREEZER DE -80º  

Valor Máximo Unitário: R$ 127.560,00   Valor Total: R$ 127.560,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

UltraFreezer -80°C, vertical com capacidade de 549 litros, Capacidade para armazenar até 400 criocaixas, 

Faixa de temperatura de –50oC a -86oC, 04 (quatro) compartimentos internos com tampas independentes 

em poliestireno, Interior opcional em aço inoxidável, 03 (três) Prateleiras internas em aço inoxidável 

ajustáveis; 01 (uma) prateleira interna fixa; Peso máximo por prateleira: 75 Kg, Guarnição de silicone tripla 

na porta garante a proteção da amostra, reduz a formação de gelo e mantém o ar frio no interior do freezer. 

A baixa variação de picos na voltagem ajuda a garantir a proteção de amostras em todos os 

compartimentos,  Possui um filtro que garante uma proteção do condensador contra sujeiras e poeiras; 

Filtro facilmente removível para lavagem e/ou manutenção, garantido sempre uma melhor performance de 

refrigeração, Válvula de alívio de pressão evita que vácuo se forme no interior, facilitando o acesso após 

abertura da porta, Maçaneta (Door Handle) com manuseio ergonômico, integrada com chave para maior 

segurança e adaptada para cadeados e/ou trancas. Opção de acesso ao freezer através de cartões 

codificados - Display LCD Touch-screen ao nível dos olhos disponibiliza todas as informações necessárias: 

mapeamento da temperatura, alarmes de falha de energia, alta e baixa temperatura, defeito no sensor de 

temperatura, porta aberta, bateria fraca, alta temperatura do condensador, e indica quando limpar filtro do 

condensador e guarnição da porta. Toque capacitivo mesmo quando se usa luvas de látex. O registro de 

dados e o mapeamento da temperatura na tela touch-screen eliminam a necessidade do registrador gráfico 

Porta USB incorporada para exportação de dados. Instalação e locomoção facilitada através do sistema de 

rodízios com travas. Para uma proteção adicional a sua amostra, o modelo deve permite a instalação 

opcional de um back-up de CO2 ou NL2, no caso de queda de energia ou falha mecânica. Como opcional, 

um condensador refrigerado a agua reduz em 60% a transferência de calor para o laboratório. Possibilidade 

de instalação de alarmes remotos e/ou monitoramento de temperatura.  Garantia: 2 anos de peças e 

serviços; 5 anos de peças de compressor, Dimensões externas (A x L x P): 198,1 x 71,9 x 96 cm, 

Dimensões internas (A x L x P): 130,1 x 58,8 x 71,9 cm, Peso líquido / bruto: 280 / 312 Kg, Especificações 

Elétricas: 208 - 230v / 60Hz 

 

Item: 42 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome SERVIDOR EM RACK 

Valor Máximo Unitário: R$ 445.460,11 Valor Total: R$ 445.460,11 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Servidor em rack, com Processador de até quatro escaláveis Intel Xeon de 2ª geração com 28 núcleos por 

processador; Disco rígido com 32 unidades SATA (SSD) de 2,5" e até 4 unidades NVMe diretas; Opções de 
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rede: 4 de 1 GbE, 4 de 10 GbE, Ethernet (2 de 10 GbE, 2 de 1 GbE), 2 de 25 GbE; Portas frontais: 2 USB 

2.0, 1 USB 3.0; 1 VGA; Portas traseiras: 1 serial, 2 USB 3.0, 1 VGA; Memória: Velocidade do DIMM Até 

2.933 MT/s; 48 slots DIMM DDR4; Máximo de RAM: LRDIMM - 6 TB; Boot Optimized Storage Subsystem: 2 

SSDs M.2 de 120 GB; Acesso fácil aos seus servidores através do telefone ou tablet. 

 

Item: 43 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome: UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Valor Máximo Unitário: R$ 480.400,10 Valor Total: R$ 480.400,10 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Unidade de armazenamento de dados, escala para 4PB de capacidade bruta; 5U que suporte até 84 Hdds. 

 

Item: 44 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome SWITCHES DE SERVIDOR 

Valor Máximo Unitário: R$ 8.109,70   Valor Total: R$ 8.109,70 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Switches de servidor, com uplinks integrados de 10Gb; com empilhamento de alta disponibilidade de 

40Gbps (duplex) que permite o gerenciamento de até quatro interruptores de um único endereço IP; Com 

quatro portas Integradas de 10GbE SFP+; Gerenciamento por meio de um CLI intuitivo e familiar, servidor 

web incorporado (GUI), aplicativo de console de gerenciamento baseado em SNMP (incluindo Gerente de 

Rede Dell OpenManage), Telnet ou conexão serial. 

 

Item: 45 

Quantidade: 01   Unidade de medida: UN 

Nome RACK PARA SERVIDOR 

Valor Máximo Unitário: R$ 9.993,98   Valor Total: R$ 9.993,28 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

RACK para Servidor - Dimensões máximas de altura 1991mm, 199.1cm; Dimensões máximas de largura 

600mm, 60.0cm; Dimensões máximas de profundidade 1200mm, 120.0cm; Altura do rack 42U; Cor Preto; 

Profundidade Máxima de Montagem 1048.0mm, 104.8cm; Profundidade Mínima de Montagem 191.0mm, 

19.1cm; Porta dianteira 16.0diâmetro; Postes verticais 16.0diâmetro; Confidencial 12; Porta posterior 18.0 

diâmetro; Teto 18.0 diâmetro; Painéis laterais 18.0 diâmetro; Unidades por pallet 1.0; Largura do rack 19"; 

Capacidade de peso (carga estática) 1704.55kg; Capacidade de peso (carga dinâmica) 1022.73kg. Com 

nivelamento de pés. 

 

Item: 46 

Quantidade: 02   Unidade de medida: UN 

Nome NOBREAK 

Valor Máximo Unitário: R$ 22.136,72   Valor Total:  R$ 44.273,44 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

NOBREAK - Capacidade de energia de saída 4.5kWatts / 5.0kVA; Tensão nominal de saída 230V; 

Distorção da Tensão de Saída Menos de 2%; Conexões de saída (6) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva) 

Conexões de saída (2) IEC Jumpers (Bateria de Reserva) Conexões de saída (4) IEC 320 C19 (Bateria de 

Reserva) Bypass interno (automático e manual) Tensão nominal de entrada 230V Frequência de entrada 40 

- 70 Hz (auto sensing) Tipo de Conexão de Entrada Hard Wire 3 wire (1PH+N+G); Bateria selada Chumbo-

Acido livre de manutenção: a prova de vazamento; Baterias Pré-Instaladas 2; Tempo de recarga típico 

1.5hora(s); Tensão Nominal da Bateria 192V. 
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Item: 47 

Quantidade: 04   Unidade de medida: UN 

Nome DESKTOP  

Valor Máximo Unitário: R$ 8.950,00   Valor Total: R$ 35.800,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Desktop – com monitor de 27"; Intel Core i5-9500 (6 núcleos/9MB/6 segmentos/3 GHz até 4.4 GHz/65W); 

DDR4 de 8 GB de memória, 1 x 8 GB, 2666 MHz; 2 Slots; Disco rígido (HDD) SATA de 2,5 polegadas, 1 TB, 

(7200 rpm); Windows 10 Pro de 64 bits (português - Brasil); Unidade de disco óptica DVD+/-RW 8x de 9,5 

mm; Teclado multimídia preto (português - Brasil); Mouse com fio – Preto; Duas portas frontais USB 3.1 de 

1ª geração; Duas portas externas USB 2.0; Duas portas traseiras USB 3.1 de 1ª geração; Duas portas 

traseiras USB 2.0 (compatíveis com SmartPower On); Uma porta de tomada de áudio universal; Slot de 

segurança Kesington; Uma porta de saída de linha. 

 

Item: 48 

Quantidade: 05   Unidade de medida: UN 

Nome DESKTOP  

Valor Máximo Unitário: R$ 3.420,00   Valor Total: R$ 17.100,00 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Desktop – com Monitor de 18.5”, com Processador Intel Core i5-9500 (6 núcleos/9MB/6 segmentos/3 GHz 

até 4.4 GHz/65W); Memória de 4GB, DDR4, 2666 MHz, (1X4GB); 2 Slots; Disco rígido SATA de 1TB (7200 

RPM); Windows 10 Pro; Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW); Wireless 1707 802.11 b/g/n WiFi + 

Bluetooth 4.;0, 2.4 GHz; Gigabit Ethernet 10/100/1000; Intel UHD Graphics 630; Teclado multimídia - preto 

(português - Brasil); Mouse com fio preto; Duas portas frontais: USB 3.0, porta de tomada de áudio 

universal, Leitor de cartão de memória/mídia; Quatro Portas traseiras: USB 2.0, RJ-45, HDMI, VGA, 3- 

tomadas de áudio 5.1 surround sound, PCIe x 1, PCIe x 16. 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2020 

 

Assunto: COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 005/2020 

Convênio nº 004/2020 

Ata de Registro de Cotação de Preços nº XX/2020 

 

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 

 

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ: 77.893.469/0001-21, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, CEP 85010-

250, Guarapuava/PR, inscrito no CNPJ n° 77.893.469/0001-21, neste ato representado nos termos do 

seu estatuto social, doravante denominado COMPRADOR. 

_____________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

____, com sede à Rua/Av.___, Bairro ___, Cidade/UF, neste ato representado pelo Sr(a). 

___________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade nº ___, e inscrito 

no CPF sob o nº ___, doravante denominado VENDEDOR. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Compra e Venda 

de equipamentos laboratoriais, que será regido pelas normas da Legislação Civil Brasileira, e também 

pelas cláusulas e condições aqui descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO CONTRATUAL 

O presente instrumento tem como objeto a venda do equipamento abaixo relacionado: 

Quantidade Especificação Valor Unitário Valor Total 

01    

Marca / Fabricante: 

Registro Anvisa: 

Material fabricado sob as normas técnicas, exigências e registros no Ministério da Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO 

Pela compra dos equipamentos, objeto deste instrumento, o COMPRADOR pagará ao VENDEDOR o 

valor total de R$ 00,00 (XXXX), sendo que tal valor somente será pago, mediante a devida 

apresentação e conferência da nota fiscal, a qual deve ser entregue ao comprador no momento da 

entrega do equipamento, conforme dispõe o Edital 005/2020.  

PARAGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será realizado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

através de transferência bancária, Banco XXXX, Conta Corrente XXXXX-X, Agência XXXX-X, o prazo 

da transferência bancária acima estipulado, só poderá ser prorrogado em caso de acordo entre ambas 

as partes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: O preço acima leva em conta todas as despesas necessárias ao 

fornecimento do objeto deste contrato, tais como tributos, encargos, contribuições, despesas 

administrativas, transporte e outras não exemplificadas, abrangendo enfim todo o necessário para a 

execução das atividades decorrentes do presente contrato, bem como todos os impostos que incidam 

sobre o objeto contratual, inclusive obrigações acessórias (ICMS, ISS etc.), pelo que correrão por 

conta e risco do VENDEDOR todas as despesas que se tornem necessárias para o cumprimento do 

objeto contratual, inclusive com o que disser respeito às exigências das autoridades fiscalizadoras 

competentes e outras resultantes da prestação dos serviços. 

 

 



   

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo 
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1059 – Centro 
CEP 85010-250 - Guarapuava – PR 
Tel: (42) 3035 8341 / 8387 
E-mail: administracao@hospitalsaovicente.org.br 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS 

O presente contrato é firmado pelo prazo de XXX (XXX) dias, suficiente para o recebimento de todos 

os materiais descritos na Cláusula Primeira e pagamento integral estipulado neste instrumento, 

confirmado através dos respectivos comprovantes.  

PARAGRAFO PRIMEIRO: As estipulações às obrigações da CONTRATADA não se vinculam ao 

prazo acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de assistência técnica no prazo 

da garantia dos bens. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Sendo o prazo de garantia do produto o período de XXX (XXX) meses. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Este instrumento inclui assistência técnica e a cobertura assistencial total 

durante o período de garantia dos bens acima descritos, bem como a instalação destes e o 

treinamento dos usuários, podendo ser agendada até 3 treinamentos durante o ano de garantia. 

CLÁUSULA QUARTA: DA CONDIÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA E RECEBIMENTO 

DOS EQUIPAMENTOS 

A confirmação da presente aquisição fica condicionada ao recebimento dos equipamentos do presente 

contrato pela Comissão Interna de Convênios do COMPRADOR, que, após a entrega, analisará se os 

materiais estão de acordo com a proposta apresentada pelo VENDEDOR, bem como os critérios 

estabelecidos na COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 005/2020. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prazo para a entrega do equipamento, objeto deste instrumento é de 

XXX (XXX) dias corridos, de acordo com a Cotação Prévia de Preços nº 005/2020, a contar da 

assinatura deste. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES E MULTAS 

O não cumprimento a quaisquer das cláusulas contratuais pela CONTRATADA, ensejará na resilição 

do presente instrumento, com a devolução da integralidade do valor pago pelo CONTRATANTE, 

acrescido de multa de 30% (trinta por cento) do valor contratual. 

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO 

Fica eleito o foro de Guarapuava/PR, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para nele serem dirimidas eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes deste contrato. 

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para os devidos fins de direito. 

Guarapuava PR, ___ de _______ de 2020. 

 

COMPRADOR: 

 

HUBERTO JOSÉ LIMBERGER 

Provedor 

 

VENDEDOR: 

__________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

______________________________    _________________________________ 

Nome:         Nome: 

CPF:         CPF: 


