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PROC. 2016/67591/UEPA 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 01/2018 

          ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018 

 

Pelo presente instrumento particular, a Universidade do Estado do Pará - UEPA, autarquia estadual de Regime 

Especial criada pela Lei Estadual nº 5.747, de 18 de maio de 1993, com foro em Belém e sede nos municípios onde 

mantiver seus Campi, inscrita no CNPJ/MF. Nº 34.860.833/0001-44, com sede administrativa na Rua do Una, 156, 

Telégrafo, nesta cidade, representada neste ato pelo seu Magnífico Reitor Prof. Doutor RUBENS CARDOSO DA 

SILVA, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 5.450/2005, no Decreto nº 

3.931/2001 alterado pelo Decreto nº 4.342/2002, Decreto nº 2.069/2006 e demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços nº 01/2018, 

objeto do Processo Licitatório nº 2016/67591, homologada pelo Ordenador de Despesas da UEPA, RESOLVE 

registrar o preço do material objeto desta SRP para atender as necessidades da UEPA, que passa a fazer parte desta, 

tendo sido, os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no 

certame supramencionado, conforme abaixo discriminadas:   

 

Empresa: 00.817.018/0001-80 – JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rua Roberto Rocha, nº 

417, Bairro: Vila Dagmar, Cidade: Belford Roxo-RJ, Cep: 26.130-200, Fone/Fax: (21) 3664-5400, Email: 

hidromet@jctm-hidromet.com.br Dados bancários: Banco Itaú (341) Agência 4562, C/c 00077-0, representada neste 

ato por JOSE CLAUDIO DA ROSA SOUZA, portador do RG nº 06.457.673-9 e CPF nº 776.476.377-20. 

 

Empresa: 01.975.274/0001-69 – ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A, com sede na 

Av Pernambuco nº 1207, Bairro: Navegantes, Cidade: Porto Alegre, Cep: 90.240-004 Fone/Fax (51) 2102-7100- 

Email: wagner@allcomp.com.br Dados bancários: Banco do Brasil, Agência 0367-0, C/c 20419-6, representada 

neste ato por ROQUE SERGIO WOLF, portador do RG nº 5067696401 e CPF nº 316.563.660-53. 

 

Empresa: 02.605.669/0001-32 – ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME, com sede na Rua 

Coronel João Manoel nº 44 Bairro: Centro Cidade: Monte Azul Paulista – SP, Cep: 14.730-000, Fone/Fax (17) 3361-

1315 - Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com Dados bancários: Caixa Econômica Federal, Agência 1353-6, 

conta corrente 003000037-7, representada neste ato por ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, 

portador do RG nº 1528461 e CPF nº 251.421.271-53. 

 

Empresa: 03.217.016/0001-49 – RPF COMERCIAL EIRELI, com sede na Rua Francisco Nunes nº 557 Bairro: 

Rebouças Cidade: Curitiba-PR Cep: 80.215-000 Fone/Fax (41) 3015-5696, Email: conceito@ccmltda.com.br Dados 

bancários: Caixa Econômica Federal, Agência 1633, Operação: 003 conta corrente 509-5, representada neste ato por 

ELCIO CASTELHANO, portador do RG nº 8.005.461 SSP/SP e CPF nº 032.750.798-59. 

 

Empresa: 03.290.250/0001-00 – AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, com sede na Avenida Marcos 

Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, 6º Andar, CEP: 06460-040, Cidade: BARUERI- SP, Fone: (11) 3173-3213 

Fax: (11) 4197-3943, Email: claudia.hernandez@agilent.com – Dados bancários: Agência 1306, Conta: 1044502-1 

Convênio: 5998 Bank nº 755, Favorecido: Agilent Technologies do Brasil Ltda, representada neste ato por 

CLAUDIA BEATRIZ DE MOURA HERNANDEZ, portadora do RG nº 32.946.164-3 e CPF nº 216.864.988-02. 

 

Empresa: 04.424.267/0001-67 – SALI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, com sede na 

Avenida Dom Pedro I, nº 94- Vila Osasco, CEP: 06083-010, Cidade: Osasco- SP Fone/Fax: (11) 3683-0175, Email: 

licitacaosali@foif.com.br – Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 1528-8 C/c: 9154-5 Cidade: Osasco-SP, 

neste ato representada por ADILSON FERREIRA DA SILVA, portador do RG nº 30.860.485-4 SSP/SP CPF nº 

320.876.368-93. 

 

Empresa: 05.286.960/0001-83 – V.S. COSTA & CIA LTDA, com sede na Rua Francelho, nº 69- Bairro: Vila Nova 

CEP: 86.707-040, Cidade: Arapongas – Paraná, Fone/Fax: (43) 3252-7897, Email: vscosta@vscosta.com.br – Dados 

http://www.uepa.br/
mailto:hidromet@jctm-hidromet.com.br
mailto:wagner@allcomp.com.br
mailto:vrcomercialhospitalar@gmail.com
mailto:conceito@ccmltda.com.br
mailto:claudia.hernandez@agilent.com
mailto:licitacaosali@foif.com.br
mailto:vscosta@vscosta.com.br


 

 

Universidade do Estado do Pará 

Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento – PROGESP 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 01/2018 
    Entre no site: www.uepa.br e clique no link “Licitação e Pregão”. 

bancários: Banco do Brasil, Agência: 0359-X, C/c: 17836-5, Cidade de Arapongas-PR, neste ato representada por 

VALDIR DA SILVA COSTA, RG nº 4.217.497-1 CPF nº 563.814.419-68.   

 

Empresa: 05.872.022/0001-65 - REZENFLEX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, com sede na 

Avenida Conceição, nº 189- Vl. Rez. – CEP: 13405-280- Cidade: Piracicaba-SP, FONE: (11) 3412-1144, Email: 

sergio@rezenflex.com.br- Dados bancários: Banco Itaú – Agência: 1616 – C/c: 13380-5, Banco do Brasil, Agência 

6516-1 – C/c: 105920-3, Piracicaba-SP, neste ato representada por SANDRO COSTA, RG nº 18.793.899-0 e CPF nº 

110.058.978-32.    

 

Empresa: 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI, com 

sede Rua Francolino José Leite, nº 50 Fundos – Forquilhinhas- São José- SC- CEP: 88.106-690 Fone: (48) 3259-

8798 – 3357-0376- 3357-1865 RAMAL 30, Email: atlantissc9@gmail.com – Dados Bancários: Banco do Brasil, 

Agência: 2638-7 Conta Corrente: 37068-1 Cidade de São José – SC, neste ato representada por RUTH MEIER 

SILVEIRA, RG nº 5295286-0 e CPF nº 010.137.709-60. 

 

Empresa: 10.806.205/0001-12 - OUTSET COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA LABORATÓRIO LTDA-ME, com sede na Rua Antonio Augusto Covello, nº 474, Bairro: Vila Monumento- 

Cidade: São Paulo-SP CEP: 01550-060 - FONE: (11) 2738-2443 – FAX: 2738-2446 Email: 

licitacao@outset.com.br- Dados Bancários: Banco Itáu, Agência: 0174, C/c: 29239-1, Cidade: São Paulo-SP, neste 

ato representada por PAMELA THAIS NOGUEIRA DE SOUZA, RG nº 49.241.092-6 SSP/SP e CPF nº 

414.151.038-60. 

 

Empresa: 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA com sede na Rua Sousa Filho, 

nº 667- Bairro: Vila Santa Delfina, Cidade: São Paulo – SP, CEP: 02911-060 – FONE: (11) 4304-7800/ 4305-7800 

Email: aiq@aiq.com.br/aiqferramentas@hotmail.com, Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0687-4 Conta 

Corrente: 39206-5, Cidade: São Paulo- SP, neste ato representada DANILO CAETANO PREZZOTI, RG nº 

43.910.071-9 e CPF nº 325.209.628-52. 

 

Empresa: 12.308.936/0001-63 - INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI, com sede na Rua 

Plácido de Castro, nº 565 sob 02, Bairro: Guabirotuba, Curitiba-PR CEP: 81510-030- Fone: (41) 3388-3451 ou 

3388-3450 Email: proposta@inovart.net.br Dados Bancários: Caixa Econômica Federal (104)- Agência: 586- Conta 

Corrente: 1487-9- Inovart, Cidade: Curitiba-PR, neste ato representada por ANA LUCIA NAVARRETE DE 

ALMEIDA, RG nº 3.485.038-0/SESP/PR e CPF nº 847.329.891-87.   

 

Empresa: 12.426.369/0001-40 – PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP, com 

sede a Rua Santa Mônica, nº 836, Parque Industrial San José- Cidade: Cotia- SP, CEP: 06715-865- FONE: (11) 

3197-2867 Email: vendas@proscience.com.br Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência: 1744-2 C/c: 67.412-5, 

Cidade: Cotia/SP, neste ato representada por PAULO PINTO DE ARAUJO NETO, RG nº 24.741.255-9 e CPF nº 

163.193.688-37. 

 

Empresa: 12.831.481/0001-66 – UNO COMERCIAL EIRELLI-EPP, com sede na Rua Cônego Januário da Cunha 

Barbosa, Nº 126, Sb 03 Bairro: Uberaba- Cidade: Curitiba/PR- CEP: 81530-480- FONE: (41) 3068-3673 – FAX: 

(41) 3068-3668, Email: editais@unoempresarial.com.br Dados bancários: Banco do Brasil (001, Agência: 3007-4- 

Conta Corrente: 121.239-7, Cidade: Curitiba/PR, neste ato representada por EDUARDO ALMEIDA, RG nº 

7228.170-5 e CPF nº 034.521.769-16. 

 

Empresa: 13.670.648/0001-17 - TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, com sede na Rua Manuel 

Figueiredo Landim, 108- Sobreloja- Bairro: Jurubatuba- Cidade: São Paulo- SP- CEP: 04693-130- FONE: (11) 

2503-6894- FAX: (11) 2503-6893, Email: vendas@tpltamis.com.br Dados bancários: Banco do Brasil: 001- 

Agência: 3324-3 Conta Corrente: 75.898-1 Praça: São Paulo- SP, Cidade: São Paulo- SP, neste ato representada por 

GUY JEAN ROBERTO TIBLE, RG nº 09431713-8/IFP-RJ e CPF nº 290.089.538-38. 

 

Empresa: 17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, com sede na Rua Birigui, 

nº 78, Cidade Industrial Cidade: Curitiba-PR- CEP: 81.305-440 FONE: (41) 3013-7700 Email: 
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licitacao@nativalab.com.br / licitacao1@nativalab.com.br Dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 3007-4, C/c: 

127.729-4, neste ato representada por DAIANE REGINA DE SOUSA, RG nº 8.911.553-1/SEPS/PR e CPF nº 

047.940.249-32. 

 

Empresa: 18.256.108/0001-05 – CTL COMÉRCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA, com sede na Rua Edgar 

Torres, nº 517 CS03, Bairro: Minas Caixa, Cidade: Belo Horizonte-MG, CEP: 31.610-510, FONE: (31) 3654-6013 

Email: vendas@ctlaboratorial.com Dados bancários: Banco Itaú Agência: 0689 C/c: 05685-1, neste ato representada 

por MARIA RITA DOS SANTOS ANDRADE, com RG Nº 4.004-666 SSP/MG E CPF Nº 762.533.766-91. 

 

Empresa: 19.142.596/0001-92 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA, com sede na Rua 

Conselheiro Pena, nº 120, Bairro: Itapõa, Cidade: Belo Horizonte-MG, CEP: 31.710-150, FONE: (31) 3309-2272 

Email: vitalabe@gmail.com / www.vitalabe.com.br Dados bancários: Banco do Brasil 001 Agência: 1630-6 C/c: 

45702-7 - Banco do Itaú 341, Agência: 7176 C/c: 29813-6, neste ato representada por CLAUDINEI PEREIRA, com 

RG nº 10495354 e CPF nº 012.758.386-69. 

 

Empresa: 19.486.216/0001-37 - NEW QUÍMICA LTDA, com sede na Rua Gentil Portugual do Brasil, nº 172, 

Camargos Cidade: Belo Horizonte- MG – CEP: 30520-540, FONE: (31) 3328-5800 FAX: (31) 3328-5820  Email: 

newquimica@newquimica.com.br Dados Bancários: Banco Itaú Agência: 5611 – C/c: 16451-7, neste ato 

representada por ARMANDO PERRET BRAGA, com RG nº 2.297.741 e CPF nº 143.894.876-04. 

 

Empresa: 19.961.748/001-89 - GENESIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, com 

sede a Rua Judith Schluga, nº 1047, Mauá, Cidade: Colombo-PR CEP: 83413-690, FONE: (41) 3097-1922 Email: 

genesisvendas@gmail.com Dados bancários: Banco do Brasil Agência: 3848-2 C/c: 28959-0, neste ato representado 

por SILVIO LUIZ DOS SANTOS, com RG nº 4.900.547-4/SSP-PR e CPF nº 768.621.609-82. 

 

Empresa: 23.426.753/0001-69 - INSTRUCIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME, com sede a Rua 

Fioravante Milanez, nº 58, sala 501- Centro, Cidade: Canoas-RS CEP: 92010-240, FONE: (51) 3075-9511 Email: 

vendas8@instrucional.ind.br Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 1701-9, C/c 45097-9, neste ato 

representada por NADIA DAL FRÉ, RG nº 7022543107 e CPF nº 432.819.660-04. 

 

Empresa: 24.090.270/0001-07 - THERMODIN INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELLI, com sede a Rua 

Moxei, nº 43, Parte B, LAPA DE BAIXO Cidade: São Paulo- SP CEP: 05068-010, FONE: (11) 3611-3506 Email: 

licitacao@thermodin.com.br Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 0297-6 C/c: 85.722-x, neste ato 

representada por JUCELINO JOÃO DA SILVA, RG nº 19.110.768-2 e CPF nº 127.132.988-30. 

 

Empresa: 26.715.609/0001-30 - ATOMOLAB COMERCIAL EIRELLI-ME, com sede a Rua João Mesquita, nº 

1357, Parque Industrial, Cidade: São José do Rio Preto- SP CEP: 15.025-035, FONE: (17) 3235-2433 Email: 

licitacao@atomolab.com.br Dados Bancários: Banco do Brasil- Agência: 0411-1 – C/c: 32692-5, neste ato 

representada por DOUGLAS AUGUSTO FARIA JÚNIOR, RG nº 29.838.006-7 SSP/SP e CPF nº 387.989.428-08. 

 

Empresa: 27.390.044/0001-21 - TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-EPP, com sede a Rua 09 Norte, Lote 01, 

Sala 401- Águas Claras, Cidade: Brasília – DF CEP: 71.908-540, FONE: (61) 3575-0309 Email: 

tmsolucoesintegradas@gmail.com  Dados Bancários: Banco do Brasil- Agência: 3478-9 – C/c: 53512-5, neste ato 

representada por MAIRA BARBOSA DE ALMEIDA, RG n3.070.11 SSP/DF e CPF nº 930.178.715-68. 

 

Empresa: 27.500.796/0001- 06 - PROBIOMAS PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, com sede Rua 

Ernesto Austin, nº 179, Bairro: Boa Vista, Cidade: Belo Horizonte- MG  CEP: 31060-430, FONE: (31) 3564-0791  

Email: probioma.mg@gmail.com Dados Bancários: Banco Itaú – Agência:6943 C/c: 24411-8, neste ato representada  

EDNA NOGUEIRA ARAÚJO, RG nº  53.032.721-1 e CPF nº 048.847.706-92.                      

 

Empresa: 27.607.643/0001-54 - ALPHALIFE SCIENCE SOLUÇÕES LTDA-ME, com sede a Rua Caetano Parisi, 

nº 142, Bairro: Santa Helena, Cidade: Charqueada- SP CEP: 13515-000, FONE: (11) 96183-2263 Email: 

gerencia@alphalifescience.com.br Dados bancários: Banco do Brasil- Agência: 3668 – C/c: 14.052-0 Praça: 
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Charqueada, neste ato representada por BRUNA NATHALIA VIEIRA ZANARDI, RG nº 34.282.235 SSP/SP e CPF 

nº 438.567.378-04. 

 

Empresa: 53.427.738/0001-04 – INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA EIRELI-ME, com sede a Rua Das 

Orquídeas, nº 667, Conjunto 908- Torre Medical, Bairro: Jardim Pompéia, Cidade: Indaiatuba-SP CEP: 13.345-040, 

FONE: (11) 5034-2227 Email: solucoes.icp@gmail.com Dados bancários: Banco do Brasil – Agência: 442-1- C/c: 

11131-7, neste ato representada por PRISCILLA SILVA DE MEDEIROS, RG nº 23.814.764-2 e CPF nº 

222.970.358-70. 

 

Empresa: 61.752.820/0001-24 - TÉCNICA PERMATRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a Rua 

Luis Perini, nº 187 Bairro: Itaum Cidade: Joinville-SC CEP: 89.210-118 FONE: (47) 3426-3696 Email: 

permatron@gmail.com Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 2981-5 (Ag. Anita Garibaldi, Joinville-SC, C/c: 

7232-x, neste ato representada por EDNA MARLENE RZEPPA, RG nº 5.682.970 e CPF nº 011.877.458-12. 

 

Empresa: 62.413.869/0001-15 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA-EPP, com sede a Rua Martins Pena, nº 93, 

Bairro: Campos Elíseos Cidade: Ribeirão Preto - SP CEP: 14.080-620 FONE: (16) 3969-1000 Email: 

licitacao@gigante.com.br Dados bancários: Banco do Brasil Nº 001- Agência: 2890-8- SAUDADE C/c: 101253-3, 

neste ato representada por ERICA VERNILE PEREIRA VEZONO, RG nº 18.294.531-5 e CPF nº 138.771.588-70. 

 

Empresa: 64.138.944/0001-02 - HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede a 

Av. 21 de Março, nº 450, Bairro: Distrito Industrial Cidade: Iperó-SP CEP: 18560-000 FONE: (11) 4428-1212 

Email: contato@hipperquimica.com.br Dados bancários: Banco do Brasil- Agência: 1557-1, C/c: 105752-9, neste 

ato representada por MAGDA ZIVIANI ALVAREZ, RG nº 15.763 451 e CPF nº 058.573.108-06. 

 

Empresa: 75.121.434/0001-49 - MILAN EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA, com sede a  Rua José Belém, nº 

265, Bairro: Jardim Carvalho Cidade: Colombo-PR CEP: 83.402-090 FONE: (41) 3621-4366. Email: milan@milan-

ec.com.br Dados bancários: Banco Bradesco 237 – Agência: 1867 C/c: 60141-1, neste ato representada por MILAN 

CUELLAR PEREYRA, RG nº RNEW 161216-6 e CPF nº 147.825.889-68. 

 

Empresa: 81.203.838/0001-84 - ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LOBORATÓRIO LTDA, com 

sede a Rua Anne Frank, nº 5121, Bairro: Boqueirão Cidade: Curutiba – PR, CEP: 81.730-010 FONE: (41) 3376-

5034 Email: licitacoes@allerbest.com.br Dados bancários: Banco do Brasil- 001 – Agência: 3041-4 – Conta 

Corrente: 113043-9 Agência Doutor Muricy, neste ato representada por ALFREDO BENTO DE ARAÚJO NETO, 

RG nº 9.976059-9 SSP/PA e CPF nº 001.315-768-01. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de Ma-

terial Permanente - Equipamentos de Laboratórios de Química, Física, Qualidade Ambiental e Medição e 

Orientação para atender as necessidades do Campus de Marabá da Universidade do Estado do Pará, no perí-

odo de 12 (doze) meses), conforme especificações e prazos constantes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 

para Sistema de Registro de Preços nº 01/2018. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com característica de compromisso 

para futura contratação, terá validade de 01(um) ano, tendo validade e eficácia após a publicação de seu extrato no 

Diário Oficial do Estado do Pará. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir 

o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por 

meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 
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2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR assume o compromisso de atender, 

durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições 

estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de 

suas cláusulas. 

 

2.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual 

deverá ser retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da 

CONTRATANTE. 

 

2.5. Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento, estará caracterizado o compromisso 

de entrega do produto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO 

3.1. Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com as 

respectivas classificações Nº Pregão Eletrônico - SRP 01/2018 são os seguintes. 

 

 

1- JTCM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA- CNPJ Nº 00.817.018/0001-80 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOSTRADOR DE GRANDE VOLUME 

PARA PARTÍCULAS TOTAIS EM 

SUSPENSÃO, (HIVOL) AGV PTS, 110V, 

ANALÓGICO. 

ESPECIFICAÇÕES: 

-constituído de: Porta-filtro/motor de fibra de 

vidro e inox, PFM-300, -Motoaspirador 120 V, 

LAMB311, -Registrador de vazão, RP4Q1, Painel 

de controle, timer digital, horâmetro, voltímetro, 

chave liga-desliga, sinaleiro e porta-fusível, 

PNLTS1, -Casinhola de alumínio anodizado, 

HVP-100 

-Manual de operação. 

ASSESSÓRIO: 

-Calibrador Padrão de Vazão para Grande Volume 

(kit completo, com: calibrador CPV, manômetro 

de coluna d'água, placa adaptadora, 5 placas de 

resistência ao fluxo, mangueira de silicone) 

-certificado de calibração do CPV 

-Maleta forrada com espuma. 

MATERIAL DE CONSUMO: 

-Fibra de Vidro, padrão, 254X203 MM, cx c/ 100 

-Carta Gráfica 4" com escala linear adimensional 

0-10 caixa com 100; 

-Pena para carta gráfica, descartável, preta, cartela 

com 6. Mod. PEN0011; 

PEÇA DE REPOSIÇÃO: 

-Moto aspirador para AGV PTS 110V (P/N 

116311-00) 

-Escova reposição motor LAMB311 120V 

Garantia Mínima: 1 ano 

MOLINETE UNIVERSAL, EIXO 

HORIZONTAL P/ MEDIÇÃO DE VAZÃO 

 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.000,00 
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99 

 

- De eixo horizontal, tipo Universal 

- Com hélice de plástico ou alumínio 125mm 

Inclui: 

- Certificado de calibração; 

- Contador Digital, Mod. CPD-10; 

- Haste a vau de 3m; 

- Maleta em madeira para transporte e kit básico. 

 

 

UN 

 

 

1 

 

 

13.200,00 

 

 

13.200,00 

 

 

 

105 

AMOSTRADOR DE SEDIMENTO EM 

SUSPENSAO, RIOS E PEQ.CORREG. 1,50M 

- Limitações de velocidade: Até 2,75 m/s em 

corrente com velocidade; 

- Limitações de profundidade: máxima de até 9 

pés ao nível do mar; 

- Zona de amostragem: até 9 cm de leito 

Incluir: 

-Haste a vau com 1,5 m; 

-Estojo para transporte; 

- Recipiente de amostra. 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

 

 

UN 

 

 

 

1 

 

 

3.680,00 

 

 

3.680,00 

 

2- ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A- CNPJ Nº 

01.975.274/0001-69 

 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

117 

TRIPE EM ALUMINIO,P/ 

TEODOLITO,ROSCA 5/8"X11,ALT.107-

165CM + MIRA DE ALUMÍNIO 4 METROS 

-Tripé de alumínio, com trava borboleta na parte 

inferior das pernas extensíveis, 

-pintura eletrostática a pó resistente ao desgaste e 

alça de transporte, 

-altura aberto: 165 cm e fechado: 107 cm. 

-Rosca 5/8”x11 

-mesa plana 

Mira de alumínio para topografia 4 metros 

Seguimentos : 4 

Reforçada 

Milimetrada 

Marcação frente e no verso 

Botão de trava 

Telescópica, com bolha e suporte 

 

 

UN 

 

1 

 

500,00 

 

500,00 

 

118 

 

GPS VISOR COLOR TFT 3,5”, 271X4 

80P, MEMÓRIA 6GB, 10.000PTS, ,CAMERA 

8MP 

Especificações Técnicas 

Tela: 3,5”, LCD com alto contraste e retro 

iluminação. 

Corpo: A prova d'água, grau IPX7. 

Limite de temperatura: -15°C a 70°C. 

Memória: Infinita, sem uso de bateria. 

 

UN 

 

2 

 

2.350,00 

 

4.700,00 

http://www.uepa.br/
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- Garantia de 1 ano 

 

3- ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME- CNPJ Nº 02.605.669/0001-

32 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

26 

ESFIGMOMANOMETRO, COMPLETO, 

ADULTO( APARELHO DE PRESSAO ) 

ANEROIDE 

Verificado e aprovado pelo INMETRO. 

Aparelho para verificação da pressão arterial 

sistólica e diastólica (alta e baixa). 

Braçadeira com fecho em velcro e estojo para 

viagem 

Medidas do Manômetro : 52 x 98 x 35,5mm 

Informações Técnicas 

Alcance:  18cm – 35 cm de circunferência 

Largura: 14,5cm 

Itens Inclusos: 

Manômetro (relógio para fazer a leitura do 

resultado arterial) 

Braçadeira 

Pêra (para inflar a braçadeira) 

Bolsa para transporte 

Manual de instruções 

 

 

UN 

 

10 

 

78,99 

 

789,90 

 

4- RPF COMERCIAL EIRELLI- CNPJ Nº 03.217.016/0001-49 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

87 PAQUIMETRO DIGITAL C/ ESCALA DE 

150MM X 6", PRECISAO 0,05X1/128" 

Especificações: 

Paquímetro Digital  

 Comprimento total: 150mm 

 Medidas: Polegadas / Milímetro 

Graduações: 0,0005" / 0,01mm 

 Visor digital 

 

 

UN 

 

4 

 

117,92 

 

471,68 

 

5- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA- CNPJ Nº 03.290.250/0001-00 

 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

49 

TERMOCICLADOR AUTOMATICO P/ 

AMPLI, DNA P/ 96 AMOSTRAS DE 0,2ML 

-Aquecimento/Resfriamento: Rápida ciclagem  

máxima do bloco para aquecimento de 3ºC por 

segundo e resfriamento de 2ºC por segundo,  

tecnologia do sistema Peltier.  

-Operação: sistema composto por 6 módulos do 

sistema Peltier, controlados individualmente, 

fornecendo os mais sofisticados recursos para 

 

UN 

 

2 

 

13.200,00 

 

26.400,00 

http://www.uepa.br/
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criar e armazenar dados.  

-Controle de aquecimento na tampa; 

-Teclado: De membrana com toque suave;   

-Software: Equipado com software interno (on-

board) com as seguintes operações: 

. Edição, salvamento de programas.  

. Opção de modo de tubo simulado ou bloco.  

. Protocolo inicial.  

. Incremento e decremento automático de tempo e 

temperatura.  

. Mostra em tempo real as etapas de cada ciclo, 

com gráfico.  

. Pausa o programa em execução.  

. Interrompe o programa em execução.  

. Reinicio automático em caso de falta de energia  

. Auto-desligamento.  

. Nomeia os programas.  

. Calcula o tempo estimado do final da corrida.  

. Mostra o tempo atual da corrida.  

. Mantém as amostras refrigeradas a 4ºC por 

tempo indeterminado (infinito). 

.Gradiente de 24ºC   

99 programas  

-Temperatura de 4ºC A 99ºC 

-Saida RS232 e porta USB 

-Voltagem: 110V 

- Garantia: 12 meses contra defeitos de 

fabricação. 

 
 

6- SALI COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI- CNPJ Nº 04.424.267/0001-67 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

116 

TEODOLITO ELETRONICO, AMPLIAÇÃO 

30X, OBJETIVA 45MM, RES. 3,0”, 

PRECISÃO 5” 

-Leitura de 1'' Display duplo Precisão de 2''/5'' 

 - Aumento da luneta 30x 

 - Diâmetro da objetiva 45mm – 

 - Cumprimento da luneta 157mm 

 - Estadia 100 

 - Estadia Constante 0 

 - Campo de Visão 1º30' 

 - Distância Mínima 1.4m 

 - Resolução  3.0" 

- Visor LCD  duas linhas de cada lado   

- ompensador com detecção líquido-Elétrica 

 - Limite compensador +3' 

 - Prumo óptico com imagem direta 

- Acessórios: 

-Carregador de bateria (110 a 220v) 

- Estojo para transporte 

- Manual em Português 

- Garantia de 1 ano 

 

UN 

 

4 

 

2.991,00 

 

11.964,00 

http://www.uepa.br/
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7- V. S. COSTA & CIA LTDA- CNPJ Nº 05.286.960/0001-83 

 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

23 

ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS 

FREQUÊNCIA 0,05 A 150Hz                                                                                             

Laudo Interpretativo baseado no avançado código 

Minnesota de classificação de arritmias ;                                                                                                                 

Impressão em papel termo-sensível  milimetrado, 

papel comum A4;     Velocidade de avanço do 

papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg;                                                                                                    

Operação em modo manual e modo automático;                                              

Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 

1 tecla;                             Memória do último 

exame realizado;                                                                                     

Teclado alfanumérico;                                                                                         

Display com visor de cristal líquido digital ;                                                                               

Filtros digitais selecionáveis contra  interferências 

da rede elétrica, tremores musculares e desvios da 

linha base.                                                                             

Proteção contra descarga de desfibriladores;                                                             

Resposta de Frequência de 0,05 a 150Hz                                                                         

Porta R232 e LAN RJ-45                                                                         

Atualização do software pela internet 

gratuitamente          
Garantia Mínima: 1 ano 

 

 

UN 

 

2 

 

7.574,78 

 

15.149,56 

 

8- REZENFLEX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- CNPJ Nº 05.872.022/0001-65 

  

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

40 

MICROSCÓPIO BIOLOGICO 

TRINOCULAR COM  OPTICA AO 

INFINITO CAMPO CLARO                                                                                    

Ótica: toda em cristal, com tratamento anti-fungo 

com correção infinita;                                                                                                       

Cabeça; Tubo de observação binocular 

ergonômico tipo Siedentopf, ângulo de visão de 

15º e giro de 360º com trava. Ajuste interpupilar 

de 48 a 75mm. Sistema prismático de altíssima 

transmissão que mantêm o foco constante.                                                                                      

Oculares (2 unidades): WF 10/FN20 (com 

aumento 10x e campo visual grande FN 20mm) 

Ajuste de foco para diferentes dioptrias em uma 

delas e suporte para inserção de retículos.                                                                                                

Objetivas Plana-cromáticas com Correção 

Infinita: 2,5x com abertura numérica de 0,07 

(panorâmica); 4 com abertura numérica de 0,10; 

10x com abertura numérica 0,25; 40x com 

abertura numérica 0,65 (retrátil); 100x com 

abertura numérica 1,25 (retrátil e imersão a óleo).                                                                                           

 

UN 

 

2 

 

5.600,00 

 

11.200,00 

http://www.uepa.br/


 

 

Universidade do Estado do Pará 

Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento – PROGESP 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n° 01/2018 
    Entre no site: www.uepa.br e clique no link “Licitação e Pregão”. 

Enfoque: Comando de focalização ergonômico, 

com ajuste macro e micrométrico bilateral, 

coaxial, ajuste de torque e altura, com trava de 

proteção.                                                                                                                    

Revólver: Reverso, para encaixe de até 5 

objetivas. Suporte giratório, montado em preciso 

sistema de esferas, que garante perfeito 

alinhamento ótico para s 5 posições das objetivas.                                                                                               

Estativa: Metálica reforçada de alta estabilidade, 

com base robusta de grande porte, com parafuso 

de pré-focalização incorporado e sistema de 

iluminação integrado. Diafragma de campo 

embutido na estativa, com ajuste de iluminação 

segundo Koehler.               

Platina Móvel: Dispositivo mecânica com pinhão 

e cremalheira e área de 138x185mm, COM 

MOBILIDADE xy 80X90mm, com comando do 

lado direito baixo, proporcionando ergonometria 

confortável, com presilha para lâminas de 

diversos tipos, inclusive para contraste de fase.                                                                         

Sistema de Charriot: Coxial X (76MM) y 

(50MM), milimetrado/ Graduado com escala.                                                                                                                   

Condensador: ABBE 1.25 NA com diafragma íris 

integrado, com escala por código de cores e 

otimização da abertura, em função da objetiva. 

Suporte de filtros deslizante. Acompanha filtro 

azul luz do dia(LDB). Ajuste de altura e limitador 

de segurança para evitar quebra de lâminas.                                                                                          

Iluminador: Condensador asférico iluminação 

auxiliar tipo Kohler,            Controle de 

Intensidade da Luz: Eletrônico com ajuste 

graduado, chave liga-desliga e transformador de 

baixa voltagem embutido na base com lâmnpada 

de hologênio 6V, 30W.                                                                                               

Alimentação: 90 ~250VAC (automático) 50/60Hz                                                 

Acessórios inclusos: cabo de alimentação, manual 

de instruções em português, capa de proteção, 01 

frasco de óleo de imersão com 20ml, lente 

difusora panorâmica. Garantia Mínima: 1 ano 

 
 

 

9- ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAENTOS EIRELLI- CNPJ Nº 

10.596.399/0001-79 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

24 

ELETROESTIMULADOR PARA 

ELETROCINESIA DE CORRENTE 

ELETROTERAPICA - TES E FENS 

Fes + Tens clinico, eletroestimulador funcional, 

Modo de operação : Contínuo, Painel com teclado 

suave, e display gráfico azul de cristal liquido 

com iluminação. Detecção de mal contato do cabo 

do paciente. Detecção de excesso de corrente, 

 

UN 

 

2 

 

1.188,80 

 

2.377,60 

http://www.uepa.br/
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com circuito eletrônico microcontrolado, quatro 

canais independentes e isolados, forma de onda 

pulso retangular bifásico simétrico, intensidade 

máxima por canal – 120 mA ± 5% (pico), 

memória para gravar até 30 protocolos de usuário, 

Forma de onda : retangular bifásica simétrica, 

modos de operação TENS : Normal, Burst, VIF, 

VLP, VLF, Largura de Pulso : 50uS a 400 

uS. Freqüência : 1 Hz a 200 Hz. FES : Sincrono, 

Seqüencial, Alternado e Recíproco. Largura de 

Pulso : 50 uS a 600 Us. Freqüência : 1 Hz a 200 

Hz. Tempo de Sustentação : 1 a 30 s. Tempo de 

repouso : 1 a 30 s. Tempo subida e descida : 0 a 9 

s, Temporizador : 1 a 60 minutos (passos de 1 

minuto) sendo que ao termino soa o alarme e zera 

as saídas cortando a corrente, Proteção contra 

penetração de água : IPX0, , Alimentação : 100 a 

240 Vac 50/60 Hz ( automático), Consumo 

máximo : 25 VA,  classe de segurança e proteção 

– Classe II – Tipo BF de acordo com NBR 

IEC601–1, acessórios – 8 eletrodos silicone 

condutivo 3 x 5 cm., 4 cabos de saída, 1 manual 

do usuário, 1 tubo de gel e 1 cabo de força. 

Garantia Mínima: 1 ano 

                       

 

10- OUTSET COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

LABORATÓRIO LTDA- CNPJ Nº 10.806.205/0001-12 

 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

39 

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR                                                      

Com iluminação transmitida LED para campo 

claro, Ótica infinita, engrenagens em metal, 

tratamento óptico antifungos; 

Estativa Robusta e base estabilizada de metal com 

construção ergonômica, com iluminação embutida 

na base de Led incluídos, comandos macro e 

micrométricos de focalização bilateral, alça 

traseira para transporte do equipamento; 

Platina mecânica móvel, com 155 x 134, escala de 

vernier; controle de deslocamento X/Y à direita 

com presilha para lâmina; Trava de segurança 

para limitação do movimento Z evitando quebra 

de lâminas com amostras; 

Tubo binocular em metal, com inclinação de 30º e 

ajuste interpupilar de 47 a 75 tipo Siedentorpf;  

Botões de ajuste micrométricos e macrométricos 

bilaterais; Par de Oculares de 10x18 mm 

focalizáveis, seta indicadora, com conchas de 

proteção de borracha; condensador fixo Abbe, 

abertura  numérica 1.25; 

Iluminação transmitida com lâmpada de Led; 

Fonte de alimentação bivolt automático 110/220; 

 

UN 

 

35 

 

2.980,00 

 

104.300,00 

http://www.uepa.br/
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Revólver reverso, ou seja, que projete as objetivas 

para a parte interna da estativa, para 04 objetivas, 

giratório montado em mecanismos de precisão 

sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento 

óptico; 

Jogo com 04 objetivas planacromáticas: 01 

objetiva planacromática de 4x/0,10; 01 objetiva 

planacromática de 10X/0,25; 01 objetiva 

planacromática de 40X/0,65 Retrátil; 01 objetiva 

planacromática de 100X/1,25 retrátil, de imersão 

a óleo de imersão. 

Possibilidade futura de constraste de phase e 

campo escuro,com assist~encia técnica no Brasil. 

Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. 

 
 

41 

MICROSCÓPIO BIOLOGICO 

TRINOCULAR COM  CAMERA 

FOTOGRÁFICA 

Sistema Óptico:Sistema óptico UIS (Universal 

corrigido ao infinito);                                                                                          

Iluminação: Iluminador tipo Koehler de luz 

transmitida embutido 

Lâmpada de halogênio de 6V/30W 

100-120V/220-240V ~ 0.85/0.45A 50/60Hz 

Focalização: Movimento de altura da platina 

através de guia de rolete (pinhão e cremalheira) 

Deslocamento por rotação: 36.8mm 

Faixa total de deslocamento: 25mm 

Batente de limite superior 

Ajuste de tensão no botão de ajuste de foco 

macrométrico;                                                                         

Revólver Porta-objetiva Giratório: Revólver 

porta-objetiva quíntuplo fixo com inclinação para 

dentro 

Tubo de Observação:  Número de Campo: 20                                                     

Inclinação do Tubo: 30°                                                                                             

Faixa de Ajuste da Distância Interpupilar: 48 - 

75mm                                                                               

Platina:   Tamanho: 188mm (L) x 134mm (P)                                                           

Faixa de Movimentação: 76mm na direção X e 

50mm na direção Y                                                                   

Porta-espécime: Suporte duplo para lâmina                                                      

Manipulador de Borracha: Equipado de fábrica 

Condensador: Abbe, 1.25 com imersão em óleo, 

Integrada 

Câmera Fotográfica digital: 

Sensor de Imagem: Colorido 

Tamanho do sensor: ½ pol 

Resolução Máxima:  2.048 x 1.532 pixels 

Tamanho do pixels:  3.2 x 3.2 um 

Compartimentação:  2x, 3x, 4x 

Conversor A/D:  12 bits 

Transferência de Dados: USB 2.0 

Sistema operacional:   

 

UN 

 

2 

 

6.800,00 

 

13.600,00 

http://www.uepa.br/
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Windows 7  32 bits e64 bits 

Garantia: 12 meses contra   

defeitos de fabricação. 

 
 

 

11- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA- CNPJ Nº 12.134.879/0001-43 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

79 MULTIMETRO DIGITAL, 1000V/750V-10A 

Especificações: 

•  Display: Cristal Líquido (LCD) de 3 ½ dígitos 

•  Categoria: CAT II - 1000V 

•  Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 

•  Precisão: ± 0.5% da leitura + 2 dígitos 

•  Tensão AC: 200V, 750V 

•  Precisão: ± 1.2% da leitura + 10 dígitos 

•  Corrente DC: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10ª 

•  Precisão: ± 1,2% da leitura + 2 dígitos 

•  Resistência: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ 

•  Precisão: ± 0.8% da leitura + 2 dígitos 

•  Teste de Diodo e Transistor (hFE) 

•  Temperatura de operação: 0 a 40ºC 

•  Umidade de Operação: Máx. 80% RH 

•  Alimentação: 1 Bateria de 9V 

•  Fornecido: Pontas de prova, 1 bateria de 9V e 

manual de instruções 
 

 

UN 

 

5 

 

69,99 

 

349,95 

88 

MICROMETRO EXTERNO, 0-25MM, 

0,01MM, C/ CATRACA 

Especificações: 

Capacidade: 0-25mm 

Graduação: 0,01 mm 

Exatidão: ±0,002 mm 

 

 

UN 

 

 

4 

 

56,34 

 

225,36 

96 ANEMÔMETRO DIGITAL, PORTÁTIL 

- Display de Cristal Líquido (LCD) de 3 1/2 

dígitos 

- Escalas: 0.4 a 30.0 m/s; 80 a 5910 ft/min; 1.4 a 

108.0 km/h; 0.9 s 67.0 mile/h; 0.8 a 58.3 knots 

- Precisão: 20 m/s: ± 3% da escala cheia > 20 m/s: 

± 4% da escala cheia 

- Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 

MPH; 0.1 knots 

- Sensor (ventoinha) incorporado ao aparelho 

- Memória: Máxima e Mínima 

- Data Hold: Congela a leitura no Display 

- Temperatura de Operação: 0 a 50ºC 

- Umidade de Operação: Máx. 80% RH 

- Alimentação: 1 Bateria de 9V 

- Manual de instruções 

- Estojo para transporte e Certificado de 

 

UN 

 

2 

 

 

346,01 

 

692,02 
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calibração 

- Garantia Mínima: 1 ano 

 
 

12- INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ Nº  12.308.936/0001-63 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

72 VISCOSIMETRO DE STOKES, 

CRONÔMETRO COM ROLAGEM DE 

DADOS, 5 SENSORES, 2 TUBOS 

Especificações: 

 Viscosímetro de Stokes com 

multicronômetro de rolagem de dados, cinco 

sensores e dois tubos, suporte delta maior com 

posicionadores serigrafados; haste com fixador 

milimétrico; painel com mufas em aço com 

encaixe 495 lateral, fixadores para reservatório, 

limitador final, escala milimetrada div: 1 mm, 

reservatórios com saída transversal, conjunto de 

corpos de prova pequenos, conjunto de corpos de 

prova médios, conjunto corpos de prova maiores, 

sistema alinhador de largada, espelho de adesão 

magnética; haste com fixador milimétrico, duas 

mufas de aço com fixadores para reservatório, 

limitador final, reservatórios com saída 

transversal e tampão; cronômetro 

microcontrolado, suporte delta maior com 

posicionadores serigrafados; hastes com fixadores 

métricos; painel com mufas em aço com encaixe 

lateral, fixadores para reservatório, limitadores 

finais, escala div: mm, dois reservatórios com 

janela de saída, conjunto de corpos de prova A, 

conjunto de corpos de prova B, conjunto corpos 

de prova C, sistema alinhador de largada; 

multicronômetro com tratamento de dados, 

rolagem e 5 entradas, mede e armazena de 1 a 4, 

10, 20 e 30 intervalos de tempo, possui gabinete 

em aço e alumínio, proteção de teclado em 

policarbonato; display LCD com programa 

orientador, resolução 50 microsegundos (0,00005 

segundos), faixa de leitura 50 microsegundos 

(0,00005 segundos) a 99,99995 s, cristal de 

quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue 

macho norma IEC, três teclas de comando 

orientadas pelo display; sistema navegador / reset; 

rolagem de dados e, através do comando destas 

teclas permite programar, disparar, reiniciar, 

resetar, rolar dados (rever a qualquer momento os 

valores adquiridos), incrementar dígitos de 

inserção (distâncias entre sensores e tamanhos de 

objetos), possibilitando múltiplas funções como: 

medir intervalos de tempo consecutivos de 

passagem entre até 5 sensores, medir intervalos de 

 

UN 

 

2 

 

2.054,54 

 

4.109,08 
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tempo de passagem de um móvel, medir 10 

intervalos de tempo de passagem consecutivas do 

móvel pelo sensor, medir o intervalo de tempo de 

passagem do móvel desde a largada de uma 

bobina até um sensor, medir simultaneamente 30 

intervalos de tempo entre dois móveis que 

colidem numa colisão elástica, medindo e 

registrando os intervalos para cada carro antes 

durante e após o choque, medir simultaneamente 

30 intervalos de tempo entre dois móveis que 

colidem numa colisão inelástica, medindo e 

registrando os intervalos para cada carro antes 

durante e após o choque, medir o período e 

determinar a frequência em movimentos 

oscilatórios, medir o período e determinar a 

frequência em movimentos pendulares, medir o 

período e determinar a frequência em movimentos 

harmônicos simples; medir o período e determinar 

a frequência em movimentos harmônicos 

acelerados; determinar as velocidades médias 

entre sensores consecutivos, determinar a 

velocidade de passagem pelos sensores, 

determinar a velocidade média, determinar a 

velocidade final, determinar a aceleração; permitir 

comando manual de medição até 10 intervalos 

consecutivos de tempo independente de sensores, 

permitir em todos os casos a rolagem e 

identificação dos valores medidos e fonte de 

alimentação entrada automática 100 a 240 VCA, 

50/60 Hz, 5 W, saída 5 VCC. / 1 A; sensor de 

sinal com comando manual com plugue miniDIN 

e chave de disparo; cinco sensores fotoelétrico 

com conexão miniDIN, emissor de luz 

policromática, circuito eletrônico embutido, 

carenagem em aço, manípulo fixador M3 com 

fuso em inoxidável, três orifícios guias paralelos 

para hastes com diâmetro até 12,75 mm e 5 cabos 

miniDIN-miniDIN, alimentação: via cronômetros 

e/ou interfaces Cidepe. Livro com check list, 

garantia de dois anos, instruções técnicas, 

sugestões detalhadas de experimentos com 

habilidades e competências segundo o programa 

curricular nacional (PCN), em português, para 

professor e aluno. Sistema de gestão da 

informação e conhecimento constituído por 

interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

http://www.uepa.br/
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o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
Garantia Mínima: 1 ano 

 
 

13- PROSCIENCE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 

12.426.369/0001-40 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

08 

BANHO SECO C/ AGITAÇÃO 200 a 

1800RPM                                                                        

Controle de reações e desnaturação de ácidos 

nucléicos e proteínas; 
Incubação sem riscos de contaminação adaptável 

a trabalhos em bancadas e cabines de fluxo lami-

 

UN 

 

2 

 

8.000,00 

 

16.000,00 
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nar ou de segurança biológica; 

Tecnologia peltier permitindo alternar aquecimen-

tos e resfriamentos com uniformidade do bloco, 

semi-condutores cerâmicos que reduzem ruído e 

vibrações. 
Pode ser usado com blocos intercambiáveis para 

40 x 1,5 ou 96 x 0,2ml ou 54 x 0,5ml ou 24 x 

15mm. 

Variação de temperatura: 0º C a 105ºC; 

Controle de temperatura ambiente: 14ºC a 100ºC 

Precisão de temperatura:  < +/- 0,5ºC                                                                 

Uniformidade  temperatura: < +/- 0,5ºC (0-60ºC) 

Velocidade de agitação: 200  a 1800RPM                                                                

Incremento de Agitação: 1 RPM                                                                                   

Orbita de agitação: 2MM                                                                                            

Potência (consumo):  150W 

Tensão/Frequência:  110v                                                          
 Garantia Mínima: 1 ano 

31 FONTE PARA ELETROFORESE, 

300V/700MA, C/ 4 PARES DE SAÍDAS 

Tensão de 2 a 300V                                                                                   

Incremento de Tensão 1 V;                                                                                    

Corrente 1 a 700mA incremento de Corrente 1 

mA;                                              Potência 150W;                                                                                               

Número de saída 4 pares;                                                                                                   

Timer 1 a 999 minutos com alarme                                                                   

material Placas de ABS e alumínio ;                                                                        

Voltagem 110V – 240 V, 60Hz;                                                                        

Temperatura de funcionamento; Ambiente a 40ºC                  

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 2 3.397,00 6.794,00 

 

51 

TRANSLUMINADOR DUPLO, UV (254 NM) 

E LUZ BRANCA, 20X20CM, 8W, 110V                                                                                 

 

Transiluminador destinado à visualização de géis 

de eletroforese corados com substâncias 

fluorescentes.                                                                                             

Filtro: 20x20cm;                                                                                                          

Potência de radiação UV: 6 lâmpadas de 8W;                                       

Comprimento de onda da luz UV-B: 302 - 312nm;                                                       

Ajuste de intensidade: 100% e 70%;                                                                   

Alimentação: 110V ; 

Equipamento  em poliestireno de alto impacto – 

livre de oxidação, possui exclusivo filtro especial 

de altíssima durabilidade e homogeneidade 

resultando em ausência de pontos brancos, 

exclusiva radiação larga (UV – Broad Band) para 

máxima excitação da imagem com mínima 

deterioração da amostra, distribuição estratégica 

das fontes de luz minimizando a visualização de 

grades no filtro, compatível com Hood para 

captura de imagens de diversos fabricantes, a 

tampa é versátil (pode ter a abertura invertida para 

comodidade do usuário) com proteção à luz UV. 

 

UN 

 

2 

 

6.240,00 

 

12.480,00 
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Transiluminador com ventilação interna forçada 

nos bulbos que garantem maior durabilidade das 

lâmpadas e refletor para máximo proveito da luz 

UV.                                                                                  

Manual de instruções totalmente em português.                                              

Adequada às normas internacionais de segurança.                                                              

Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação 

 

14- UNO COMERCIAL EIRELI – CNPJ Nº 12.831.481/0001-66 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

  

82 BANCO OPTICO MASTER -

OPTICA(GEOMETRICA E FISICA) 

Especificações: 

 Banco óptico master com barramento em 

aço, área útil mínima 930 x 130 mm, múltiplas 

escalas milimetradas, div: 1 mm, sapatas 

niveladoras; fonte de luz policromática e laser 

com carenagem em aço, alimentação com 

plugagem de entrada norma IEC, bivoltada 

127/220 VAC, 50/60 Hz, 50 W, sistema 

refrigerador, conjunto de sapatas reguláveis e 

fixas, lâmpada de halogêneo com giro de 90 

graus, escala de foco linear lateral, objetiva 

frontal de 50 mm em vidro óptico corrigido, 

retenção em aço, chave geral; anteparo em aço 

com escala quadrangular e escalas milimetradas 

verticais, div: 1 mm; disco de Hartl vertical 

metálico com escalas angulares 360 graus, Div: 1 

grau; escalas auxiliares de posicionamento 

angular central, escala milimetrada centrada, base 

com haste e sapatas niveladora; espelhos com 

adesão magnética; régua milimetrada de adesão 

magnética com 0 central; 03 cavaleiros em aço, 

com indicadores de posição, fusos milimétricos 

fixadores de acessórios e base de adesão 

magnética; 01 cavaleiro em aço com indicadores 

de posição, fusos milimétricos e base de adesão 

magnética; multidiafragma metálico com 

ranhuras, orifícios e letra vazada; mesa suporte 

em aço com ajuste de altura, passagem óptica, 

guias transversais e fixação por fuso; lente de 

cristal 1 em vidro óptico corrigido plano-convexa 

de 50 mm, com moldura em aço e fixação por 

fuso; lente de cristal 2 em vidro óptico corrigido 

plano-convexa de 50 mm, com moldura em aço e 

fixação por fuso; espelho óptico de cristal em 

vidro óptico corrigido com espelhamento na 

primeira superfície, 50 mm, f -11 cm, f + 11 cm, 

com moldura em aço e fixação por fuso; conjunto 

de dióptros de adesão NdFeBo encapsulado com: 

meio-cilíndro, plano804 convexo, biconvexo, 

plano-côncavo, bicôncavo; lâmina de faces 

 

UN 

 

1 

 

3.940,14 

 

3.940,14 
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paralelas; prisma de 60º, prisma de 90º; espelhos 

planos de adesão; espelho cilíndrico côncavo e 

convexo de adesão NdFeBo; 02 espelhos planos; 

painel defeitos de visão; rede de difração, 

constante de rede 1 x 10-6 m com moldura 

protetora contra UV; fonte laser com dissipador 

metálico, diodo, visível, 5 mW, comprimento de 

onda 665 ±15 nanometros, sistema corretivo de 0 

a 90 graus, carenagem em aço, fonte de 

energização, chave geral, sapatas antiderrapantes 

e lente cilíndrica; conjunto com polaróides com 

painel em aço, fixadores por fuso metálico, 

sistema girante 0 a 210 graus com divisão de um 

grau; lente cilíndrica com fixador M3; colimador 

circular; pedestal curvo em aço com retentor; 

bloqueador metálico de área mínima 900 cm2 

com fenda central estreita ; filtro A com 

comprimento de onda conhecido, em material 

óptico e protetores; filtro B com comprimento de 

onda conhecido, em material óptico e protetores; 

filtro C com comprimento de onda conhecido, em 

material óptico e protetores; escala milimetrada 

retrátil de 5 m; polaróides circulares; filtros 

ópticos RGB de aderência magnética, cabo de 

força com plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 

e plugue fêmea IEC, caminho óptico curvo em 

material transparente curvelíneo para introdução 

ao estudo de fibras ópticas, etc. Livro com check 

list, garantia de dois anos, instruções técnicas, 

sugestões detalhadas de experimentos com 

habilidades e competências segundo o programa 

curricular nacional (PCN), para professor e aluno. 

Sistema de gestão da informação e conhecimento 

constituído por interface digital, operando em 

nuvem, via Internet, com acesso por identificação 

seletiva de usuários, disponibilizando rol de 

produtos adquiridos, com identificação por código 

de referência, contemplando apresentação 

analítica detalhada com textos e imagens sobre o 

conteúdo de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 
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imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo sugestões 

para visita a sítios específicos. O sistema inclui 

orientação em audiovisual para compreensão do 

funcionamento do sistema digital, interface para 

comunicação direta com o fornecedor, para o caso 

de orientações complementares de uso, 

disponibilizando um sistema de ‘FAQ’ que 

apresenta as questões mais frequentes e suas 

soluções. 
 

 

103 

ESPECTROFOTOMETRO 

DIGITAL.,P/DOSAGEM DE 

TRANSAMINASE,325-1000N 

MICROPROCESSADO 

- Saída RS 232C para comunicação com 

computador ou impressora; 

- Ponto zero compensado automaticamente; 

- A largura da fenda espectral ( banda de 

passagem ) de 6 nm fornece a sensibilidade 

requerida à maioria das aplicações; 

- Lâmpada de halogênio de 12V / 20 W; 

- As leituras poderão ser feitas diretamente em um 

display digital de 4 dígitos em: Absorbância (A), 

Transmitância (T), concentração direta; 

- Possui comprimento de onda variável: 

- Faixa: 325 a 1000 nm; 

- Precisão: +/- 2 nm; 

- Repetibilidade: +/- 1nm; 

- Banda de passagem: 6 nm; 

- Vem equipado com suporte para 4 cubetas, 10 

mm de caminho ótico; 

Especificações: 

- Dispersão: < 0,5% (T); 

- Transmitância: 0 a 199,9% T; 

 

UN 

 

1 

 

4.379,86 

 

4.379,86 
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- Precisão fotométrica: 0,5% T ( tubo ); 

- Reprodutibilidade da transmitância: 0,3% (T); 

- Ruído fotométrico: 0,5% (T); 

- Fenda Espectral: 6 nm; 

- Voltagem: 110 / 220 Volts ( 50/60 Hz ) Bivolt. 

-Garantia Mínima: 1 ano 

 

 

15- TPL TAMES PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ – Nº 13.670.648/0001-17 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

109 

PENEIRA GRANULOMETRICA, ACO 

INOX, 100MM, 203,2 X 50MM  4 

POLEGADAS 

 

 

UN 

 

1 

 

119,98 

 

119,98 

 

110 

PENEIRA GRANULOMETRICA, ACO 

INOX, 50MM, 203,2 X 50MM 2 POLEGADAS 

 

 

UN 

 

1 

 

180,00 

 

180,00 

 

111 

PENEIRA GRANULOMETRICA, ACO 

INOX, 6,30MM, 203,2 X 50MM 1/4 

POLEGADAS 

 

 

UN 

 

1 

 

119,96 

 

119,96 

 

112 

PENEIRA GRANULOMETRICA, ACO 

INOX, 12,50MM, 203,2 X 50MM  1/2 

POLEGADAS 
 

 

UN 

 

1 

 

200,00 

 

200,00 

113 PENEIRA GRANULOMETRICA, ACO 

INOX, 0,150MM, 203,2 X 50M 

UN 1 180,00 180,00 

114 PENEIRA GRANULOMETRICA, ACO 

INOX, 2MM, 203,2 X 50MM 

UN 1 200,00 200,00 

 

 

16- NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI – CNPJ Nº 17.930.162/0001-21 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

03 

BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA 

DIGITAL 220G 

-Capacidade de 220; 

- Leitura : 0,0001g (0,1mg); 

- Repetibilidade: ≤ 0,1mg;  -Linearidade 0,2 mg; 

-Tamanho do prato: 80mm; 

-Tempo de resposta: 3s; 

-Temperatura de operação: 5 a 40º 

-Dimensões da área de pesagem com a capela: L= 

220 x 330 X 310MM (L X P X A); 

- Classe I; 

-Consumo de energia: 7 VA; 

- Unidades de medida: G; 

- Quilate, T (Tola) e KG; 

- A saídas de dados em intervalos; 

- Saída RS232 

- relógio interno, display analógico; 

-Voltagem: 110v a 240v. 

- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação 

 

UN 

 

2 

 

2.835,00 

 

5.670,00 
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17- CTL COMÉRCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA- CNPJ Nº 18.256.108/0001-05 

 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

55 

LAVADOR DE PIPETAS AUTOMATICO, EM 

PVC, 4 PECAS, 150X680MM 

Especificações: 

01 Depósito para solução detergente de 57 x 150 

cm (Diâmetro x Altura); 

01 Cesto perfurado para pipetas contaminadas 

63,5 x 125 cm (Diâmetro x Altura); 

01 Depósito sifão 68 x 150 cm (Diâmetro x 

Altura); 

01 Depósito de água deionizada de 57 x 150 cm 

(Diâmetro x Altura) 

 

 

UN 

 

2 

 

447,00 

 

894,00 

      

 

 

18- VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA- CNPJ Nº 19.142.596/0001-92 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

07 

BANHO MARIA SOROLOGICO 90 TUBOS, 

9,5L 

Especificações: 

Capacidade: 9,5L 

Capacidade de tubos: 90 tubos 

Faixa de temperatura: Amb à 60ºC 

Controle de temperatura: PID 

Resolução: DN± 1,0ºC 

Indicação digital: LED 

Sensor de temperatura: Sensor tipo K 

Cabo de alimentação: 03 pinos NBR 13249 

Sistema de Aquecimento: Resistência tubular 

blindada em aço inox. 

Circulação: Convecção 

Tensão: 110V 

Garantia Mínima: 1 ano 

  

 

UN 

 

1 

 

920,00 

 

920,00 

 

17 

CONDUTIVÍMETRO DIGITAL, DE 

BANCADA, MICROPROCESSADO 

Especificações: 

Gabinete em plástico; 

 Tecnologia moderna baseada em 

microcontrolador; 

 Tela LCD; 

 Compensação manual da temperatura entre 5ºC e 

40ºC; 

 Ajuste da calibração da constante da célula de 

medição; 

 Faixa de medição entre 0 e 20.000 µS/cm; 

 Precisão de leitura: 1,5%; 

 Permite trabalhar com células de constante 0,01, 

 

UN 

 

1 

 

1.920,00 

 

1.920,00 
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1 e 10cm-1; 

 Cabo de força com dupla isolação e plug de três 

pinos, dois fases e um terra, conforme a norma 

ABNT NBR 14136; 

 Acompanha uma célula medição em vidro com 

platina preta, constante 1, solução padrão de 

condutividade, suporte para a célula e manual de 

instruções; 

Garantia Mínima: 1 ano 
 

 

29 

FORNO MUFLA, DIGITAL, CAP. 1200º 

GRAUS C 

Especificações: 

Faixa inicial de trabalho em 300ºC; 

• Temperatura máxima de trabalho: 1200ºC; 

• Construído em chapa de aço tratada, revestida 

com epóxi eletrostático; 

• Isolação térmica evitando alto aquecimento da 

parte exterior; 

• Painel de comando lateral para melhor 

visualização; 

• Resistências fio Kanthal®, embutidas em 

refratários; 

• Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja 

para proteger o operador; 

• Respiros frontais e superiores para eventual 

saída de gases e descompressão; 

• Controlador de temperatura micro-controlado 

com duplo display multi configurável, auto 

sintonia e pid; 

• Sensor de temperatura tipo K; 

• Cabo de força com dupla isolação sem plugue; 

•Dimensões da Câmara: 15 x 10 x 12 cm  

(Medidas aproximadas) 

• Alimentação: 110V 

• Acompanha manual de instruções; 

• Garantia Mínima: 1 ano 
 

 

UN 

 

1 

 

2.121,99 

 

2.121,99 

 

 

19- NEW QUIMICA LTDA- CNPJ Nº 19.486.216/0001-37 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

16 

CENTRIFUGA DE BANCADA 12 TUBOS DE 

15 ml, 500 A 3.500 RPM 

Especificações: 

Rotor  Angular 

Motor Acincrôno - 300 watts  -Baixo ruído 

Força centrifuga   1800G 

Controle de Velocidade Analógico: de 500 a 3.500 

RPM 

Timer ( Temporizador digital ) com  escala de 01 

em 01 minutos 

Timer ajustável  de 05 a 95 minutos. 

 

UN 

 

3 

 

1.760,00 

 

5.280,00 
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Trava de segurança 

Caixa em chapa de aço 

Voltagem: 110 volts 

Garantia Mínima: 1 ano 

  

 

20- GENESIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 

19.961.748/0001-89 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

  

14 

CAPELA DE EXAUSTAO DE GASES, EM 

FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE PARA 

372M3/HORA, MOTOR DE 1/30HP, 

VEOCIDADE DE AR DE 14M/S, 110V 

 Interruptores para exaustão e iluminação, ambos 

com lâmpada-piloto interna;                                                                                             

Construída em fibra de vidro laminada, com 

excelente acabamento externo;                                                                                                               

Porta em vidro temperado, resistente a solventes, 

com abertura em qualquer ponto;                                                                                                                            

Iluminação interna tipo incandescente, com 

proteção fosca;                                                       

Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) 

com turbina em material resistente aos gases 

corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 

100mm.                                                                                                                       

Pode ser direcionado para qualquer lado no 

sentido horizontal;                                                                                                                                                                             

Corrente: 110 Volts                                                                                                       

Medidas: 66 x 110  x 64cm                                                                                            

Garantia Mínima: 1 ano 
 

 

UN 

 

2 

 

2.149,99 

 

4.299,98 

 

43 

PHMETRO DE BOLSO DIGITAL, FAIXA DE 

MEDIÇÃO 0,00-14.0Ph                                                                                                 

Resolução : 0,1 pH                                                                                                  

Precisão: ± pH 0,1 (20º), ± 0,2 pH                                                                                              

Temperatura de Operação: 0 – 50º C (32 – 122º F)                                        

Calibração : manual, 1 ponto 

 

UN 

 

2 

 

119,99 

 

239,98 

 

58 

TELA DE AMIANTO 16X16CM 

Especificações: 

fabricado com tela de arame galvanizado;                                                                      

Disco de fibra cerâmica refratária, ao centro. 

16x16cm 

 

 

UN 

 

10 

 

11,70 

 

117,00 

 

60 

TRIPE EM FERRO, P/ AQUECIMENTO, 12 

X 20CM 

Especificações: 

O tripé de ferro é utilizado em aquecimentos para 

sustentar a tela de arame galvanizado com disco 

refratário ou triângulo de porcelana, fabricado em 

arame de aço carbono zincado, com Ø 4mm e 

4,76mm. 

Diâmetro x Altura:  12 x 20cm 

 

UN 

 

10 

 

9,70 

 

97,00 
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21- INSTRUCIONAL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME – CNPJ Nº 23.426.753/0001-69 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

62 SENSOR DE FORCA DE TRACAO, 10N, 

CIRCUITO ELETRONICO EMBUTIDO 

Especificações: 

Sensor de força de tração com fundo de escala de 

10 N, circuito eletrônico embutido, gabinete 

estrutural em aço, grampo fixador em aço 

inoxidável, cabo miniDIN, faixa de operação de 0 

a 10 N, resolução de 0,01 N, precisão +/- 10%. 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

4 

 

1.457,41 

 

5.829,64 

 

63 SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA 2,5 HPA, 

FIXACAO MECANICA, MANIPULO M5, 

COM CIRCUITO ELETRONICO 

EMBUTIDO 

Especificações: 

Sensor de pressão absoluta, miniDIN, fixação 

mecânica com mufa em aço, entrada lateral, 

manípulo M5, circuito eletrônico embutido, chassi 

em aço, terminal para entrada de duto de pressão, 

cabo de ligação miniDIN. Faixa de operação: 20 a 

250 kPa (2,9 a 36,3 psi), 
precisão: ± 1,5 %, 

alimentação: via interface. 

Livro com check list,  instruções técnicas. 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

2 

 

 

454,73 

 

909,46 

 

64 

SENSOR DE CAMPO MAGNETICO, -10 A 

10 GAUSS, RESOLUÇÃO 0,02G, +/- 5% 

Especificações: 

Sensor de campo magnético com mufa fixadora 

de entrada lateral em aço, manípulo M5 com fuso 

em aço inoxidável, dimensões mínimas 70 x 78 x 

198 mm, medidor de campo magnético com saída 

para interface. Faixa: - 10 a + 10 G, resolução 

0,02 G (20 mG); precisão: ± 5 %. 

 Características elétricas. 

Alimentação em conformidade com o manual. 

Portabilidade. 

 Indicações serigráficas nos painéis e 

componentes. 

Confeccionado predominantemente em aço, PAI e 

isolante. Apresenta-se revestido em epóxi pelo 

sistema eletrostático e serigráfico. 

Temperatura de operação: 0 a 40 ºC. 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

4 

 

536,38 

 

2.145,52 

 

66 CONJUNTO MATZEMBACHER PARA 

 

UN 

 

1 

 

1.660,00 

 

1.660,00 
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MÓDULO DE YOUNG 

Especificações: 

Equipamento para estudo experimental, contendo 

livro de atividades parte A para o professor com 

índice analítico e índice remissivo, montagens, 

ajustes, instruções técnicas, alertas, avisos, 

regulagens, fundamentações, passo a passo e 

detalhamentos com fotos nas situações reais de 

utilização de cada equipamento ou combinação 

entre equipamentos, parte B para o aluno com 

atividades experimentais para o aluno em 

diferentes níveis de dificuldade, índice analítico e 

índice remissivo, experimentos com objetivos 

operacionais definidos, materiais necessários, 

montagens, cuidados e lembretes, instruções 

passo a passo dos experimentos e detalhamento 

com fotos nas situações reais de utilização do 

equipamento ou combinações entre os 

equipamentos, conjunto para estudo de mecânica 

dos sólidos, módulo de Young em barras, módulo 

de elasticidade, stress, deformação, relação de 

Poisson e Lei de Hooke com painel em aço, 

escala milimetrada de 0 a 500 mm, divisão 1 mm, 

escala em polegadas de 0 a 19,7 in, divisão 0,1 in, 

escala milimetrada de 0 a 250 mm, divisão 1 mm, 

escala em polegadas de 0 a 9,84 in, divisão 0,1 in, 

dois suporte móveis para fixação e inscrustação 

com prensadores móveis, seis manípulos M5 de 

fuso em aço inoxidável e ajuste de distância ao 

longo das escalas; mesa central de regulagem 

vertical com dois fixadores milimétricos e um 

manípulo M3 de fuso em aço inoxidável; tripé 

delta maior com reentrância semicircular central, 

distância entre pés frontais 259 691 mm, 

dimensões 230 mm x 319 mm de largura, doze 

identificadores de posição serigrafados com três 

orifícios de 3,5 mm 1, 2 e 3, sete orifícios de 5,2 

mm A, B, C, D, E, H e I, um orifício de 6,5 mm F, 

um corte longitudinal G e três sapatas niveladoras 

amortecedoras, medidor analógico linear de 0 a 

10 mm e precisão de 0,01 mm com ajuste de zero; 

barra de prova de 500 mm em latão; barra de 

prova de 500 mm em alumínio; barra de prova de 

500 mm em aço; 12 anéis ortodônticos; uma 

chave sextavada em L; um gancho de 25 mm em 

aço inoxidável; um gancho de 133 mm em aço 

inoxidável; cinco cargas acopláveis de 50 gf; uma 

haste de 500 mm com fixador M5; um estribo em 

aço sem rosca para pesos; um estribo em aço com 

rosca para pesos; cinco cargas acopláveis de 100 

gf; fio flexível de 0,08 m com anéis; mufa em aço 

com manípulo M5 e alinhador; dinamômetro de 

corpo tubular e cabeçote em alumínio, alça 

fixadora em aço, ajuste de zeramento com sistema 
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corrediço, manípulo de fuso em aço inoxidável 

M3, gancho metálico, escala de 0 a 2 N, div: 0,02 

N 100 divisões no intervalo de 100 mm e 

intervalo de 1 mm coincidende com 0,02 N. Livro 

com check list, garantia de dois anos, instruções 

técnicas, sugestões detalhadas de experimentos 

com habilidades e competências, em português, 

para professor e aluno. Sistema de gestão da 

informação e conhecimento constituído por 

interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 
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digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
Garantia Mínima: 1 ano 

 

67 PLANO INCLINADO COM MRUA E MRU, 

SENSORES DE SOFTWARE 

Especificações: 

Equipamento para estudo experimental, utilização 

convencional ou monitorada por computador, 

contendo livro de atividades experimentais com 

divisão para o professor contendo índices 

analíticos e índices 93 remissivos, montagens, 

ajustes, instruções técnicas, alertas, avisos, 

regulagens, fundamentações, passo a passo e 

detalhamentos com fotos nas situações reais de 

utilização de cada equipamento ou combinação 

entre equipamentos, divisão para o aluno 

contendo atividades experimentais para o aluno, 

em diferentes níveis de dificuldade, índices 

analíticos e índices remissivos, experimentos com 

objetivos operacionais definidos, material 

necessário, montagem, cuidados e lembretes, 

instruções passo a passo dos experimentos e 

detalhamento com fotos nas situações reais de 

utilização de cada equipamento ou combinação 

entre equipamentos, conjunto para mecânica dos 

sólidos, estática, cinemática e dinâmica, 

experimentos em meio seco e meio viscoso, base 

em aço com área útil máxima de 130 x 675 mm, 

sapatas niveladoras amortecedoras, escala angular 

em aço com corte guia central de 0 a 45 graus, 

div: 1 grau; rampa móvel com área útil mínima de 

73 x 670 mm, articulação sobre a base, esperas 

para suportes de sensores de fixações M5, dois 

trilhos paralelos de afastamento fixo, dois trilhos 

paralelos internos com ajuste de afastamento para 

variar raio de giração, escala serigrafada na lateral 

da rampa de 0 a 500 mm div: 5 mm, escala 

serigrafada na lateral da rampa de 0 a 20 

polegadas div: 0,1 in, fuso M10 em aço 

inoxidável, de posicionamento dianteiro e traseiro 

na rampa com manípulo e cabeçote de contato 

físico sem rotação; plataforma auxiliar para atrito 

de deslizamento com fixação rápida; carro com 

quatro rodas, pêndulo orientador da força peso, 

indicação das forças Tensão, Px e Normal 

serigrafadas na lateral do carro, extensão flexível 

com anel em aço inoxidável, pivô central em aço 

inoxidável; um corpo de prova com faces 

diferentes e ganchos; dois pesos de 0,5 N 

acopláveis ao carro; móvel para MRU; móvel 

 

UN 

 

2 

 

1.837,42 

 

3.674,84 
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para MRUA; móvel esférico em aço; 

dinamômetro tubular metálico com cabeçote de 

contenção metálico, alça fixadora em aço, sistema 

corrediço com manípulo M3 para ajuste do 

zeramento, gancho metálico, escala de 0 a 2 N, 

div: 0,02 N com comprimento de 100 mm e 

intervalo de 1 mm coincidente com 0,02 N e ímã 

de NdFeB encapsulado; cilindro maciço; casca 

cilíndrica; conjunto de suportes e acessórios para 

plano inclinado Kersting,um suporte para 

sensores com haste horizontal longa em aço, duas 

hastes verticais em aço inoxidável com ajuste de 

altura, fuso milimétrico em aço inoxidável, quatro 

manípulos fêmea M5 e fixador M5, uma régua 

transparente com escalas milimetrada de 0 a 500 

mm, divisão: 1 mm e escala em polegada 

fracionada, divisão 1/8 polegada, corpo de prova 

cilíndrico maciço, corpo de prova com casca 

cilíndrica, um conjunto cerca ativadora com 

quatro reentrâncias de fixação e encaixe, dez 

bloqueios iguais, identificação numeral de cada 

intervalo, dimensão de cada intervalo em 

milímetros, suporte em aço para fixação com fuso 

M3 e dois manípulos fêmeas M3 e chave 

sextavada em L 4mm; dois sensores fotoelétricos 

com conexão miniDIN, emissor de luz 

policromática, circuito eletrônico embutido, 

carenagem em aço, manípulo fixador M5 com 

fuso em inoxidável, três orifícios guias paralelos 

para hastes com diâmetro até 12,75 mm e cabo 

miniDIN-miniDIN; régua transparente com 

escalas milimetrada de 0 a 500 mm, divisão: 1 

mm e escala em polegada fracionada, divisão 1/8 

polegada; software para aquisição de dados, 

ambiente Windows XP/7, grafica sinais de 

sensores, exporta dados para programas como 

Excel e MatLab, armazena dados coletados em 

tabelas, possui ferramentas para aquisição dos 

dados em tempo real como osciloscópio, grade de 

aquisição e mostrador analógico, ferramentas de 

contagem de tempo com funcionalidades como 

cronometragem entre dois sensores, 

cronometragem da passagem do objeto pelo 

sensor e cronometragem de eventos cíclicos, 

grades xt; grades xy, etc. Livro com check list, 

garantia de dois anos, instruções técnicas, 

sugestões detalhadas de experimentos com 

habilidades e competências, em português, para 

professor e aluno. Sistema de gestão da 

informação e conhecimento constituído por 

interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 
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referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo sugestões 

para visita a sítios específicos. O sistema inclui 

orientação em audiovisual para compreensão do 

funcionamento do sistema digital, interface para 

comunicação direta com o fornecedor, para o caso 

de orientações complementares de uso, 

disponibilizando um sistema de ‘FAQ’ que 

apresenta as questões mais frequentes e suas 

soluções. 
Garantia Mínima: 1 ano 

 

69 TRILHO DE AR C/ SENSORES E 

SOFTWARE, 24VCC 

Especificações: 

Trilho de ar linear com sensores e software, base 

principal em aço, área útil mínima de 1300 mm x 

143 mm, articulador dianteiro, escala angular 

 

UN 

 

1 

 

6.561,90 

 

6.561,90 
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metálica com janela em arco de 0 a 45 graus, 

divisão de um grau, batente vertical M5 e quatro 

sapatas niveladoras amortecedoras, rampa 

intermediária de inclinação ajustável, em aço, 

articulação dianteira, três desempenos ajustáveis 

com encaixe para quinas de 90 graus com seis 

janelas laterais de acesso, dois anteparos verticais 

em aço com janelas de passagem central e esperas 

para suportes de fixação M5, um ponteiro de 

varredura para janela em arco, nivelamento fino 

nos planos xy, xz e yz, fusos paralelos em aço 

inoxidável M10 com manípulo e cabeçote de 

contato físico sem rotação, plataforma de 

deslizamento com aresta 90 graus no topo, 

comprimento mínimo de 1300 mm, escape de 

fluxo vertical por duas fileiras em cada face da 

pista, duas faces superiores com duas escalas em 

cada uma, escala milimetrada serigrafada de 0 a 

1100 mm, div: 1 mm e escalas em polegadas de 0 

a 43,5 inches, div: 0,1 in na face de fundo, escala 

milimetrada serigrafada nas duas laterais 

superiores de 0 a 1160 mm, div: 1 mm e escalas 

em polegadas de 0 a 45,5 inches, div: 0,1 in na 

face frontal, conexão rápida para mangueira 

transversal a pista, vedação nos extremos por 

compressão com fuso inoxidável, faces terminais 

em aço, dois manípulos M3 para fixação de polia 

de cabeceira ; um carro cavaleiro em alumínio 

com seis pinos transportadores em aço inoxidável, 

identificações serigrafadas, duas cabeceiras em 

aço com canal central em T, dois orifícios laterais 

para fixadores M3 e duas garras de retenção; 

mangueira flexível de conexão rápida para 

unidade geradora de fluxo; disparador manual 

com suporte fixador M5, cabeçote propulsor de 

silicone e haste guia e mola em aço inoxidável; 

um carro cavaleiro em alumínio com dois pinos 

transportadores em aço inoxidável, identificações 

serigrafadas, duas cabeceiras em aço com canal 

central em T, dois orifícios laterais para fixadores 

M3 e duas garras de retenção; polia de cabeceira 

com 20 bloqueios iguais, identificações 

serigrafadas, baixo atrito, perímetro nominal no 

fundo do canal 314 ± 1 mm, rolamento, braço de 

sustentação com área de fixação vertical para 

manípulos M3; conjunto de suportes macho e 

fêmea de acoplamento rápido com fusos em aço 

inoxidável e manípulos fêmea M3; três suportes 

com mola, fuso em aço inoxidável, manípulo 

fêmea M3, cabeçote propulsor de silicone e mola 

em aço inoxidável; um nível planar circular de 

bolha; duas agulhas com cabo; 1,15 m de fio 

flexível com anéis; três conjuntos de retenções 

com fuso em aço inoxidável e manípulo fêmea 
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M3; um cavaleiro em aço inoxidável para nível xy 

e plataforma de deslizamento; uma massa 

acoplável de 10 g; um gancho em aço inoxidável 

para massas acopláveis; quatorze massas 

acopláveis de 50 g; um taco de 100 x 80 35 mm; 

dois trilhos cilíndricos paralelos com painéis 

afastadores de extremidades em aço e fixações 

M5 de acoplamento às cabeceiras do trilho de ar; 

dez anéis ortodônticos, um corpo de prova 

paralelepipédico de madeira com ganchos e face 

recoberta, 0,08 m de fio flexível com anéis, dois 

suportes com ferrita, fuso em aço inoxidável e 

manípulo fêmea M3, suporte com ímã NdFeB de 

acoplamento rápido, capa protetora, fuso em aço 

inoxidável e manípulo fêmea M3, duas hastes 

ativadoras em aço inoxidável, um conjunto 

fixador e alinhador de dinamômetro de fixação 

M5, dinamômetro de corpo tubular e cabeçote em 

alumínio, alça fixadora em aço, ajuste de 

zeramento com sistema corrediço, manípulo de 

fuso em aço inoxidável M3, gancho metálico, 

escala de 0 a 2 N, div: 0,02 N 100 divisões no 

intervalo de 100 mm e intervalo de 1 mm 

coincidende com 0,02 N; dois corpos de prova 

ativadores com quatro reentrâncias de fixação e 

encaixe para carro, dez bloqueios iguais, 

identificação numeral de cada intervalo, imensão 

de cada intervalo em milímetros, identificação 

dimensional milimetrada crescente a partir do 

primeiro intervalo; uma haste 300 mm em aço 

inoxidável com fixações M5; uma unidade 

geradora de fluxo de ar, chave On-Off, lâmpada 

piloto, fusível, controle eletrônico do fluxo, filtro 

cilíndrico removível de engate rápido, plugue de 

entrada norma IEC, conexão rápida para saída de 

ar, conexão rápida para entrada de ar com filtro, 

motor centrífugo, tensão de alimentação 110 ou 

220 VCA, potência total 1000 W; frequência 50 / 

60 Hz, temperatura de operação: 0 a 40 oC, nível 

de ruído: < 80 dB; um cabo de força tripolar com 

plugue macho NEMA 5/15 NBR 14136 e plugue 

fêmea norma IEC NBR 6147; uma bobina para 

largada e retenção de corpos de prova 

diamagnéticos, tensão máxima de 24 VCC, 

corrente máxima de 1 A, armadura em silício 

laminado, proteção externa em aço com encaixes 

alinhadores para o móvel, fuso em aço inoxidável 

e dois manípulos fêmeas M5, passador isolante 

prensador e conexão elétrica polarizada com 

pinos de pressão; um interruptor momentâneo 

com carenagem em alumínio, tampas em aço, 

circuito eletrônico embutido, chassi em aço, saída 

digital e fonte de alimentação redutora para baixa 

tensão, controle com interruptor On-Off, entrada 
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de 24 VCC /1 A, saída principal com dois bornes 

polarizados de 24 VCC / 1 A, saída auxiliar 

digital miniDIN para multicronômetro digital e 

interface; um cabo miniDIN-miniDIN; uma fonte 

de alimentação com entrada automática de 100 a 

240 VCA, 50/60 Hz, 24 W e saída de 24 VCC / 1 

A com proteção contra curto-circuito, plugue de 

saída polarizado e cabo de força com plugue 

macho; software para aquisição de dados, 

ambiente Windows XP/7, grafica sinais de 

sensores, exporta dados para programas como 

Excel e MatLab, armazena dados coletados em 

tabelas, possui ferramentas para aquisição dos 

dados em tempo real como osciloscópio, grade de 

aquisição e mostrador analógico, ferramentas de 

contagem de tempo com funcionalidades como 

cronometragem entre dois sensores, 

cronometragem da passagem do objeto pelo 

sensor e cronometragem de eventos cíclicos, 

grades xt, grades xy etc; dois sensores 

fotoelétricos com conexão miniDIN, emissor de 

luz policromática, circuito eletrônico embutido, 

gabinete em aço, um manípulo M5 com fuso em 

aço inoxidável, três orifícios guias paralelos para 

hastes com diâmetro até 12,75 mm, dois cabos 

miniDIN-miniDIN e uma chave em L de 4mm. 

Livro com check list, garantia de dois anos, 

instruções técnicas, sugestões detalhadas de 

experimentos com habilidades e competências, 

em português, para professor e aluno. Sistema de 

gestão da informação e conhecimento constituído 

por interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 
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com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo sugestões 

para visita a sítios específicos. O sistema inclui 

orientação em audiovisual para compreensão do 

funcionamento do sistema digital, interface para 

comunicação direta com o fornecedor, para o caso 

de orientações complementares de uso, 

disponibilizando um sistema de ‘FAQ’ que 

apresenta as questões mais frequentes e suas 

soluções. 
Garantia Mínima: 1 ano 

 

71 CONJUNTO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, 

C/SENSOR E SOFTWARE 
Especificações: 

 Conjunto pneumático com casa de 

válvulas, operação manual com bomba de vácuo 

de êmbolo e mangueira flexível intermediária, 

duto de conexão com válvula de três vias, duto de 

entrada para câmara de provas, câmara de vidro 

transparente desmontável, perímetros de contato 

esmerilhados, capacidade volumétrica de 350mL, 

base transparente com sapatas antiderrapantes, 

três molas de fechamento em aço inoxidável, 

tampa transparente com esperas inoxidáveis M3 e 

conector metálico para duto; disco transparente 

com anel vedador e puxador M5. Livro com 

check list, garantia de dois anos, instruções 

técnicas, sugestões detalhadas de experimentos 

com habilidades e competências segundo o 

programa curricular nacional (PCN), em 

português, para professor e aluno.  Confeccionado 

em PAI, latão e acrílico. Apresenta-se em acrílico 

polido. Sistema de gestão da informação e 

conhecimento constituído por interface digital, 

operando em nuvem, via Internet, com acesso por 

identificação seletiva de usuários, 
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disponibilizando rol de produtos adquiridos, com 

identificação por código de referência, 

contemplando apresentação analítica detalhada 

com textos e imagens sobre o conteúdo de cada 

equipamento, procedimentos de identificação de 

componentes, com mídia digital integrada na 

modalidade audiovisual propiciando o 

conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
Garantia Mínima: 1 ano 

 

80 CONJUNTO CONFORTO TERMICO COM 

SENSOR E SOFTWARE 

Especificações: 

Conjunto conforto térmico com sensor e software, 

 

UN 

 

2 

 

3.159,44 

 

6.318,88 
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cubo de radiação hermético, diferentes 

superfícies, tampão com passagem, mesa girante, 

sensor de radiação para comprimento de onda de 

6000 a 14000 nanometros e termômetro, 

luminária com protetor lateral, posicionamento 

regulável, suporte delta com indicadores 

serigrafados, haste com fixador milimétrico, mesa 

elevadora, escala milimetrada div: 1 mm, sensor 

de temperatura, termopar flexível, miniDIN, 

fixação mecânica com mufa em aço de entrada 

lateral, manípulo M5, carenagem em alumínio 

com tampas em aço, circuito eletrônico embutido, 

chassi em aço, termopar tipo K, circuito 

eletrônico embutido, faixa de operação: -50 ºC a 

150 ºC, resolução: ± 0,2 ºC, precisão ± 2 ºC, cabo 

de ligação 119 miniDIN, alimentação: via 

interface; software para aquisição de dados, 

ambiente Windows XP / Windows7, grafica sinais 

de sensores, exporta dados para programas como 

Excel e MatLab, armazena dados coletados em 

tabelas, possui ferramentas para aquisição dos 

dados em tempo real como osciloscópio, grade de 

aquisição e 

mostrador analógico, ferramentas de contagem de 

tempo com funcionalidades como cronometragem 

entre dois sensores, cronometragem da passagem 

do objeto pelo sensor e cronometragem de 

eventos cíclicos, grades xt; grades xy, etc. Livro 

com check list, garantia de dois anos, instruções 

técnicas, sugestões detalhadas de experimentos 

com habilidades e competências segundo o 

programa curricular nacional (PCN), em 

português, para professor e aluno. Sistema de 

gestão da informação e conhecimento constituído 

por interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 
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ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
 

81 CONJUNTO ANEL DE GRAVESANDE COM 

CABO 

Especificações: 

Anel de Gravesande, com cabo isolante, 

prolongador em aço inoxidável e corrente com 

esfera pendente, diâmetro mínimo de 30 mm, 

cabo isolante com prolongador em aço inoxidável 

e placa de cobre com orifício. Livro com check 

list, garantia de dois anos, instruções técnicas, 

sugestões detalhadas de experimentos com 

habilidades e competências segundo o programa 

curricular nacional (PCN), em português, para 

professor e aluno. Sistema de gestão da 

informação e conhecimento constituído por 

interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 
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identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
 

85 CONJUNTO CONVERSÃO DA ENERGIA 

COM BATERIA SOLAR DE 5W 

Especificações: 

 Conjunto conversão da energia solar em 

elétrica, bateria solar articulável, ajuste de 

inclinação, 36 células fotovoltaicas protegidas, 

área útil mínima de 205 x 280 mm, potência 

máxima 5 watt, voltagem máxima 18 V, corrente 

máxima 0,278 A, voltagem circuito aberto 21,6 V, 

corrente de curto circuito 0,306 A, tolerância 

 

UN 

 

2 

 

3.300,67 

 

6.601,34 
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10%, base metálica com braços elevadores, 

manípulos, chave liga-desliga e bornes; reostato 

isolado com painel de comando, ajuste grosso e 

fino, resistência variável; iluminador com painel 

metálico, mufa em aço, chave onoff, plugue de 

entrada norma IEC; console metálico com haste, 

mufa de aço, bornes, chave liga-desliga, motor 

elétrico, disco de newton; medidores elétricos 

digitais; conjunto de conexões elétricas flexíveis; 

acumulador de energia com um banco de baterias 

dotado de circuito regulador limitador de recarga, 

dois bornes de entrada 849 da fonte geradora, dois 

bornes para conexão de multímetro, dois bornes 

de saída para carga e uma chave ligadesliga. 

Banco de baterias com capacidade de carga de 

800 mAh, tensão de saída 4,2 VCC, tensão 

mínima sob carga 2,4 VCC, resistência interna 48 

mW; cabo de força com plugue macho NEMA 

5/15 NBR 6147 e plugue fêmea IEC; carro 

elétrico bate e volta, sistema redutor, pára-

choques com inversor de giro, bate e volta, tensão 

nominal de 3 Volts, corrente nominal 0,02 

Ampères, borne, conexão flexível; motor elétrico 

CC com suporte em aço, motor elétrico com 

tensão nominal de 3 V, corrente 0,02 A, disco de 

Newton; conexões de fios flexíveis polarizados e 

pinos de pressão. Livro com check list, garantia 

de dois anos, instruções técnicas, sugestões 

detalhadas de experimentos com habilidades e 

competências segundo o programa curricular 

nacional (PCN), 
em português, para professor e aluno. Sistema de 

gestão da informação e conhecimento constituído 

por interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

http://www.uepa.br/
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imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
 

22- THERMODIN INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 24.090.270/0001-07 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

94 

MEDIDOR DE DIOXIDO DE CARBONO 

(CO2), DIGITAL, PORTATIL  C/ SAÍDA USB 

-Display: LCD, cristal líquido com iluminação 

Variações: 0 a 3000ppm e 3001 a 9999ppm 

-Intervalo: -10°C a 60°C (14°F a 140°F) 

Intervalo UR:  0 a 95% 

-Temperatura de ponto de orvalho:  -73.4°C a 

60°C 

-Temperatura de bulbo úmido:  -13.3°C a 60°C 

-Resolução: 2ppm(concentração de CO2), 

0.1°C/ºF(temperatura), 0.1%UR(umidade) 

-Tempo de aquecimento: 30 segundos 

-Tempo de responda: 30 segundos 

-Alarme sonoro: 30dB 

-Alimentação: 4 pilhas (AA) 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

2 

 

2.976,19 

 

5.952,38 

 

95 

MEDIDOR DE MONÓXIDO DE CARBONO 

(CO) DIGITAL PORTÁTIL, 0-1000PPM 

- Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos 

com iluminação 

- Escala: 0 a 1000 ppm 

 

UN 

 

2 

 

809,91 

 

1.619,82 
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- Resolução: 1 ppm 

- Precisão: ± 5% ou 10 ppm 

- Sensor eletroquímico de gás específico (CO) 

- Vida útil típica do sensor: 3 anos 

- Tempo de Resposta: < 2 segundos 

- Rápida detecção de mudanças no nível de gás 

- Função de desligamento automático 

- Função DATA-HOLD e MAX-HOLD 

- Temperatura de operação: 0 a 50ºC 

- Umidade de operação: 0 a 99% RH (não 

condensado) 

- Alimentação: Bateria de 9V 

- Dimensões: 160 x 56 x 40mm 

- Peso: 180g 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

23- ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI – ME – CNPJ Nº 26.715.609/0001-30 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

06 

BANHO MARIA INCUBADOR, COM 

MOVIMENTO ORBITAL CIRCULAR 20 a 

220RPM, 110V                                                                       

Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com 

tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura 

eletrostática a pó e montado sobre pés 

niveladores; 

Interior de aço inox AISI 304; 

Sistema de agitação montado sobre eixos 

excêntricos, apoiados sobre rolamentos de esfera, 

descrevendo um movimento orbital circular de 25 

mm; 

Sistema de aquecimento por resistências tubulares 

blindadas de aço inox AISI 304; 

Controlador e indicador de temperatura digital 

microprocessado (Sistema PID), resolução de 

0,1°C, relé de estado sólido e sensor Pt 100; 

Temperatura regulável de ambiente a 60°C; 

Velocidade regulável de 20 a 220 rpm; 

Bandeja de aço inox AISI 304 para acomodação 

de frascos; 

 Acompanha Certificado de Calibração RBC 

(Rede Brasileira de Calibração) do controlador de 

temperatura; 

Tensão 110v – 50/60Hz.                                                                                        

Sistema de segurança de temperatura com alarme 

sonoro, autônomo e ajustável; 

Tacômetro digital para indicação de velocidade; 

 Temporizador digital microprocessado para 

desligamento automático; 

Tampa pingadeira de aço inox AISI 304; 
 Saída de 4 a 20 mA para registro e 

monitoramento da temperatura via software. 
Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

2 

 

4.020,00 

 

8.040,00 
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24- TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – EPP – CNPJ Nº 27.390.044/0001-21 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

107 

SONDA MULTIPÂMETRO (10) DE 

QUALIDADE DA ÁGUA C/ CABO 3 

METROS 

Parâmetros: 

- Oxigênio dissolvido – OD; 

- Condutividade; 

- Condutividade específica; 

- Salinidade, resistividade 

- Sólidos dissolvidos totais (TDS) 

- Ph, ORP; 

- Amônia 

-Nitrato 

-Cloreto 

- Temperatura 

Sonda com cabo de 3 metros 

Cabo USB 

Cabo de Alimentação; 

Cabo para carregar isqueiro; 

Mala de transporte; 

Sonda com turvação; 

Solução de calibração; 

Estojo de manutenção de sonda 

Manual 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

1 

 

25.499,90 

 

25.499,90 

 

25- PROBIOMA PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTDA – CNPJ Nº 

27.500.796/0001-06 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

4 

 

BALANÇA ANALITICA 520G 

Especificações: 
Pesagem mínima 120mg 

Pesagem máxima 520g 

Auto-ajuste por meio de peso interno; 

Funções: contagem de peças, percentual, pesagem 

de animais, densidades sólidas e líquidas; 

Display tipo LCD retro iluminado; 

Legibilidade de 0,001g, três casas decimais, 0,01g 

duas casas decimais; 

Tara total : 5200g 

Desvio padrão +/- 0,002 g 

Linearidade +0,002g 

Tempo de estabilização aproximadamente 4 

segundos; 

Compensação automática da temperatura 

ambiente no momento da pesagem, para evitar a 

calibração constante, compensa entre 15º C e 

30ºC; 
Acompanha: fonte de alimentação, capa plástica e 

manual de instruções 

 

UN 

 

1 

 

2.969,96 

 

2.969,96 
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Garantia Mínima: 1 ano 

 

5 BALANÇA SEMI-ANALITICA 320G 

Especificações: 

Capacidade: 320g 

Leitura: 0,001g 

Linearidade: + 0,003g 

Diâmetro do prato: 100 X 100 mm 

Calibração externa 

Funções: display analógico, porcentagem, 

contagem de pecas, seleção de unidades, pesagem 

de animais, medição de gravidade especifica e 

função comparadora.   

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 4 2.015,50 8.062,00 

25 ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS DE 

VARREDURA 190 A 1100NM 

Especificações: 

Especificações Hardware: UV-1800 

Faixa de cumprimento de onda: 190 a 1100 nm 

Largura da banda espectral: 1 nm (190 a 1100) 

Incrementos de comprimento de onda: 0,1 nm 

Impressoras: DPU, ESC/P, PCL, USB I/F 

Conexão com PC: memória USB+UVProbe, 

Windows XP 

Temperatura de operação: 15 a 35ºC 

Voltagem de operação: 100/120/220/230/240 V, 

50/60 Hz 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 3 15.341,00 46.023,00 

33 MANTA AQUECEDORA P/ BALAO DE 

FUNDO REDONDO, 500ML, 110/220V 

Especificações: 

Capacidade: 500 ml 

Potência: 130 w 

Temperatura máxima de 500 ºC; 

Resistência de fio Kanthal, embutida em cadarços 

de fibra e alojada no ninho com formato circular; 

Corpo isolado d calor; 

Voltagem: 110/220 v 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 4 475,96 1.903,84 

56 PIPETA AUTOMATICA, C/ EJETOR DE 

PONTEIRAS, P/ 1000UL 

Especificações: 

Faixa  de 0.1-1000uL. 

Possibilidade de adaptar outros módulos 

volumétricos no mesmo instrumento. 

Comprimento de eixo reduzido e terminação 

cônica  

Acesso fácil a microtubos e microplaca. 

Ejetor de ponteira ajustável 

UN 3 449,94 1.349,82 

57 PIPETA AUTOMATICA, C/ EJETOR DE 

PONTEIRAS, P/ 500UL 

Especificações: 

UN 3 552,97 1.658,91 
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Faix de 0,1 – 500ul. 

Possibilidade de adaptar outros módulos 

volumétricos no mesmo instrumento. 

Comprimento de eixo reduzido e terminação 

cônica 

Acesso fácil a microtubos e microplaca. 

Ejetor de ponteira ajustável. 

59 TERMOMETRO DIGITAL, -50 A 200ºC 

Especificações: 

Display de Cristal Líquido (LCD) 

Escala: -50 a 200ºC / -58 a 392ºF 

Precisão:± 1ºC entre 40 a 150ºC, fora desta escala 

a precisão é ±2ºC, ±2ºF entre 40 e 302ºF, fora 

desta escala a precisão é ±4ºF 

Resolução: 0,1°C / 0,1°F 

Atualização: 1 segundo 

Grau de proteção: IP65 (poeira e respingos d' 

água) 

Temperatura ambiental: 0 a 50ºC / 32 a 122ºF 

Alimentação: 1 bateria de 1,5V LR44 ou 

equivalente 

Duração da Bateria: Cerca de 5 horas de operação 

contínua 

Fabricado conforme as normas: EN-61000-6-3, 

EN-55022, EN-61000-6-1, IEC-61000-4-2 e IEC-

61000-4-3 

Fornecido: Manual de Instruções 

Estojo 

UN 6 85,55 513,30 

 

 

26- ALPHA LIFE SCIENCE SOLUÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 27.607.643/0001-54 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

01 

AGITADOR MAGNETICO C/ 

AQUECIMENTO, 100 a 1500RPM  

Especificações: 
Capacidade de 15 litros (água). 

Placa em vidro-cerâmica 

Faixa de velocidade: 100 a 1500 rpm 

Dimensões da placa: 280 x 280 mm 

Voltagem: 110V   
Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

8 

 

1.000,00 

 

8.000,00 

09 BANHO ULTRASSÔNICO 

Especificações: 

Limpeza aquecida – até 69°C/156,2°F 

Temporizador mecânico com 60 minutos (pode 

ser ajustado para operar continuamente) 

Transdutores industriais de 40kHz 

Painel de controle em torre 

Dreno de derrame incorporado (½ e ¾ de galão) 

ou dreno de montagem lateral 
Tamanho Geral: 13,5”C x 12”L x 11,5P 

Tamanho do tanque : 9,5”C x 4” P 

UN 1 1.900,00 1.900,00 
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Freqüência:  40 KHz 

Garantia mínima : 1 ano 

10 BOMBA DE VÁCUO 1/4HP,  2.800  RPM 

Especificações: 

Potência do motor: ¼ HP 

Velocidade de vazão: 53 a 58 litros/minuto 

Vácuo máximo: 650 mmHg / 85,5 kPa 

Rotação do motor: 2.800 rpm 

Abertura do coletor de ar:  5/16" 

Temperatura ambiente: 15 a 40°C 

Temperatura da bomba (em funcionamento): ~ 

95°C Ruído: 64 a 66dB 

Potência: 200 Watts 

Voltagem: 220 Volts, 50/60Hz. 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 2 1.800,00 3.600,00 

11 CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA 

CLASSE II A2                

Tampo em aço inoxidável com cantos 

arredondados;                                             Grelhas 

que previnem o bloqueio do fluxo de ar e bandeja 

para retenção de líquidos derramados na 

superfície de trabalho; 

Laterais em aço inoxidável; 

Janela frontal com abertura total para colocação 

de equipamento dentro da cabine; Inclinação de 

10º; 

Abertura deslizante vertical e sistema de 

travamento;                                Estrutura em aço 

galvanizado com pintura epóxi antimicrobiana; 

Modelo apropriado para uso com agentes de nível 

de biossegurança 1, 2 e 3 .                                                                                                   

Conformidade com a norma européia EM 12469; 

Filtro integrado Mini-plissado “ULPA” última 

geração do filtro HEPA) com  eficiência 99.999% 

para partículas de 0,1 a 0,3micros;                                             

Mostrador LCD , Alarme visual;                                                                                        

Contador de horas de utilização                                                                                    

Sistema elétrica 220 V / 60Hz                                                                               

Velocidade média de fluxo de ar: entrada 0,45m/s  

ou 90fpm (pés por minuto) 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 2 9.050,86 18.101,72 

12 CÂMARA DE ULTRAVIOLETA, 254NM E 

365NM 

Especificações: 

Construído em PSAI (poliestireno de alto 

impacto); 

Visor flexível com proteção UV para visualização 

cromatográfica; 

 Visualização da amostra e padrão na placa TLC 

por fluorescência; 

 Base interna na cor preta; 

 Dois comprimentos de onda Ultra Violeta 254nm 

e 365nm; 

 Cabo de força com dupla isolação e plugue de 

UN 2 1.500,00 3.000,00 
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três pinos, atendendo a nova                 norma 

ABNT NBR 14136; 

 Acompanha máscara anatômica de silicone, 

suporte com ângulo de inclinação para frascos de 

até 200 ml e bolsa de 100 ml; 

Acompanha manual de instruções. 

Garantia Mínima: 1 ano 

20 DEIONIZADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE 

50LITROS/HORA 

Especificações: 

 Carcaça confeccionada em PVC; 

 Cabeçote de encaixe rosqueavel com célula 

condutiva de alarme ótico incorporado; 

 Leito de resina mista (catiônica + aniônica); 

 Bivolt automático; 

 Operação simples; 

Suporta até 6 bar de pressão de alimentação; 

Vazão: 50L por hora 

Altura: 770 mm 

Diâmetro: 200 mm 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 1 704,02 704,02 

21 DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE 10 

LITROS/HORA 

Especificações: 

Destilador de Água em Inox 10 L/H é utilizado 

nos diversos segmentos de química e pesquisa 

para produção de água destilada. Destilador de 

água tipo PILSEN, construído totalmente em aço 

inoxidável, bacia, tubo condensador, cúpula 

interna, cúpula externa, todas as partes em contato 

com água; Sistema automático de desligamento 

na falta de água por pressostato. Utiliza 15 litros 

de água bruta para 1 litro de água destilada. 

Acompanha suporte para instalação de parede. 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 3 1.889,90 5.669,70 

22 DESTILADOR DE SOLVENTE, EM ACO, 

AQUECIMENTO 110ºC, 1000W 

Especificações: 

 Confeccionado em chapa de aço com 

revestimento epóxi eletrostático; 

Banho refrigerante construído aço inoxidável, 

com isolação térmica em lã de vidro; 

 Aquecimento controlado por termostato até 

110°C, específico para o óleo diesel; 

Torneira para drenagem e limpeza do tanque; 

Visor frontal de vidro; 

 Sistema elevatório para regulagem da altura dos 

balões de destilação; 

 Aquecimento elétrico com resistência de fio 

níquel-cromo com temperatura de 750°C no 

elemento aquecedor; 

 Potência, controlada por dimer eletrônico com 

avanços ou retrocessos de 5% em 5% da potência; 

Fornecido com suporte para apoio da proveta 

UN 1 8.100,00 8.100,00 
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coletora, balão de destilação de 125 mL, proveta 

de dosagem de 200 mL e proveta receptora de 100 

mL; 

 Cabo de força com dupla isolação e plugue com 

três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova 

norma ABNT NBR 14136; 
Acompanha termômetro ASTM 8C de -2ºC a 

+400ºC, com certificado de calibração; 

 Acompanha manual de instruções; 

Garantia Mínima: 1 ano 

27 ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, 

DIGITAL, MICROPROCESSADA, 1 PORTA, 

21L,45X42X40CM, BIVOLT 

Especificações: 

Estufa de Secagem Microprocessador Digital - 

Capacidade 21 Litros - Dimensões Externas 

(AxLxP) 45x42x40 cm - Bivolt 

Estrutura externa com chapa de aço revestida em 

epóxi eletrostático na cor cinza 

Câmara e almofada interna da porta em aço 

inoxidável 430, com sistema de convecção natural 

de ar, sistema de aquecimento localizado nas 

laterais; 

Vedação da porta com perfil de silicone; 

Faixa de trabalho : até 200 ºC 

Controlador eletrônico microprocessado, 

programação e indicação digital da temperatura 

através de termômetro digital com as funções, 

programável de : timer, set point e PID com auto-

tuning, resolução de ± 1ºC; 

Dupla função de display, sendo um para a 

programação e outro para indicação digital da 

temperatura: Timer com alarme sonoro 

Temperatura mínima 15ºC acima da temperatura 

ambiente, homogeneidade do sistema: ± 4ºC 

Estufa fabricada de acordo com as normas da 

ANVISA; 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 2 1.600,00 3.200,00 

28 EVAPORADOR ROTATIVO 

MICROPROCESSADO, 10-200RPM, 220V, 

1000W 

Especificações: 

 Construído em chapa de aço com revestimento 

em epóxi eletrostático; 

 Sistema com regulagem de velocidade tipo PWM 

de 10 a 200 rpm; 

Sistema articulado de levantamento rápido do 

conjunto com elevação de 10 cm e giratório de 

360°C; 

• Banho Maria incorporado a base do aparelho 

com controlador de temperatura microprocessado 

de 7ºC acima da temperatura ambiente a 120°C; 
• Motor com acionador silencioso montado em 

monobloco, com regulagem de inclinação e 

UN 1 4.200,00 4.200,00 
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distância; 

• Condensador em borosilicato reforçado e com 

grande área de evaporação; 

• Serpentina dupla com entrada e saída da água de 

refrigeração, torneira para introdução da amostra 

e oliva para aplicação do vácuo (não acompanha 

bomba de vácuo); 

• Eixo fixo passante giratório de vidro 

borosilicato centralizado e com proteção dupla 

contra quebras; 

• Balão receptor em borosilicato reforçado para 

receber o produto destilado, de forma esférica, 

capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada; 

• Balão de evaporação tipo pêra, em borosilicato, 

capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada; 

• Conjunto de vidraria e retentor pode trabalhar 

sob vácuo máximo de 760 mm de Hg ou 1 Torr; 

• Pinças dos balões em material plástico 

reforçado; 

• Tubo de PTFE para alimentar direto do exterior 

o balão de evaporação utilizando o vácuo para 

sucção; 

• Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso 

de evaporação balões menor; 

• Opcional: bomba de vácuo, condensador vertical 

e balões de até 2L; 

• Cabo de força com dupla isolação e plugue de 

três  pinos,dois fases e um terra, atendendo a nova 

norma ABNT NBR 14136; 

• Acompanha todos os manípulos de regulagem, 

pinças e manual de instruções; 

Garantia Mínima: 1 ano 

34 MANTA AQUECEDORA, DIG., P/ BALAO 

FUNDO RED., 250ML, 110/220V 

Especificações: 

Capacidade: 250 ml 

Potência: 130 w 

Temperatura máxima de 500 ºC; 

Resistência de fio Kanthal, embutida em cadarços 

de fibra e alojada no ninho com formato circular; 

Corpo isolado d calor; 

Voltagem: 110/220 v 

Garantia Mínima: 1 ano 

UN 4 300,00 1.200,00 

36 MEDIDOR DE PH, DIGITAL, DE 

BANCADA, COM FAIXA DE MEDICAO DE 

0,00 A 14,00, 

ALIMENTACAO 110/220V/60HZ 

Especificações: 

Display LCD de matriz de pontos 

• pH: -Escala: 0 a 14pH, -Resolução: 0,01pH, -

Precisão: ± 0,01pH, -Incerteza: ± 0,01pH 

• mV -Escala: -1999 a +1999mV , -Resolução: 

0,1mV 

-Precisão: ± 0,1mV, -Incerteza: ± 1mV 

UN 4 1.050,00 4.200,00 
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• Temperatura:  -Escala: 0° a 60°C, -Resolução: 

0,1°C , 

-Precisão: ± 0,3°C,  -Incerteza: ± 0,2°C 

• Interface serial RS-232 

• Calibração: Automática 

• Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 

10,00 

• Acompanha: Eletrodo de pH , Sensor de 

temperatura em aço inox, Solução padrão de pH-4 

e pH-7, Suporte lateral para sensores, Fonte de 

alimentação, externa 12VDC (110/220V) e 

manual de instruções 
Solução-tampão pH-4 (frasco com 500ml) 

Solução-tampão pH-7 (frasco com 500ml) 

Eletrodo de ion específico utilizado na medição 

de STD Sólidos Totais Dissolvidos Cabo 

conversor para USB  e Certificado de Calibração. 

Garantia Mínima: 1 ano 

46 PONTO DE FUSAO A SECO, 

DIG.,TEMP.MAX.300°C,40W,110V 

Especificações: 

Base em chapa de aço com revestimento epóxi 

eletrostático; 

 Interruptor de aquecimento direto ou controlado; 

Controle eletrônico da temperatura com escala de 

referência entre pontos de 1 a 10; 

Ocular com lente de aumento, foco regulável e 

removível para sua limpeza; 

 Bloco de aquecimento em alumínio; 

 Temperatura máxima 300°C; 

 Iluminação horizontal indireta; 

Acompanha termômetro de vidro de 0ºC a 300°C, 

com certificado rastreado pela RBC, 50 capilares, 

dispositivo auxiliar de resfriamento e manual de 

instruções; 

 Cabo de força com dupla isolação e plugue de 

três pinos, duas fases e uma terra, atendendo a 

nova norma ABNT NBR 14136; 

 Garantia Mínima: 1 ano 

UN 1 850,00 850,00 

47 REFRIGERADOR FARMACEUTICO + 4C, 

CAPACIDADE 430L                                                                                                                                   

Equipamento vertical, de formato externo e inter-

no retangular,                     Capacidade mínima de 

430 litros úteis;                                                                          

Refrigeração por compressor hermético, selado, 

de baixo consumo com sistema de circulação 

forçado interno; 

Degelo automático seco;                                                                                             

Câmara interna em aço inoxidável; 

Seis gavetas deslizantes com trilhos telescópicos 

em aço inoxidável;                          Porta com 

vidro, cega, de acesso vertical;                                                                                      

Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes 

em poliuretano injetado expandido livre de CFC;                                                                                          

UN 2 10.298,00 20.596,00 

http://www.uepa.br/
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Equipado com 4 rodízios especiais com freio na 

parte frontal;                        Iluminação interna 

temporizada em led de alta capacidade;                                     

Painel de comandos e controles frontal superior, 

com sistema microprocessado pelo display em 

LED, programável de 2ºC a 8ºC com temperatura 

controlada a 4ºC  por solução diatérmica;                                                                                   

Silenciador do alarme sonoro, de apenas um to-

que;                                        Acesso do usuário 

ao ajuste de parâmetros através de senha direta-

mente no display;                                                                                                                        

Sistema de redundância elétrico/eletrônico;                                                      

Tampa frontal basculante para limpeza do sistema 

mecânico e filtros;                          Chave geral de 

energia – liga desliga;                                                                    

Voltagem:  110V, 50/60HZ;                                                                                             

Sistema de auto check das funções eletrônicas 

programadas                                                                 

Manual do usuário em português                                                        
- Garantia: 12 meses contra defeitos de 

fabricação. 

 

48 TERMOBLOCO P/ 24 TUBOS DE 1,5 ML, 

COMPLETO C/ RACK DE TRABALHO E 

BLOCO FRIO PARA 0ºC 

Excelente isolamento térmico, seguro tocar (sem 

contato direto com superfícies quentes) 

- Termoblocos intercambiáveis de 24 x 1,5 ml  

microtubos: Cada fornecido com um rack de 

trabalho e pacote de arrefecimento para o 

resfriamento rápido a 0 ° C (em vez de um banho 

de gelo) 

- Termobloco intercambiáveis para placas de 

microtitulação de tudo bem formas incl. poço 

profundo microplacas;                                                                              

Adaptador para placa de 96 x tubos de PCR de 0,2 

ml para utilização com o bloco de placas de 

microtitulação 

- Bloco com tampa para tubos headspace e outro 

de laboratório com diâmetro de 11mm a 12mm, 

altura 30mm a 76 milímetros 

- CombiBox, termobloco intercambiáveis para 

controle de temperatura universal de vários 

tamanhos de tubos; pode ser ligado facilmente, 

sem bloquear 

- Garantia: 12 meses contra defeitos de 

fabricação. 

 

UN 2 1.500,00 3.000,00 

108 AGITADOR ELETROMAGNÉTICO, P/ 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - MESA 

VIBRATÓRIA PARA GRANULOMETRIA, 

PARA PENEIRAS REDONDAS (TAMIS) 
- Capacidade para até seis peneiras de 2” de altura 

ou doze peneiras com 1” de altura; 

UN 1 2.600,00 2.600,00 

http://www.uepa.br/
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- Relógio marcador de tempo; 

- Desligamento automático; 

- Vibrações programáveis; 

- Voltagem:  100/220V com regulagem manual 

através da chave seletora. 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

119 DISPERSOR DE SOLO,ESC.:1-10,650W,200-

27000RPM,BIVOLT 

- Gabinete: Construído em aço 1020 com pintura 

eletrostática anticorrosiva 

- Haste e Hélice: em aço inox AISI 304 polido. 

- Copo: em aço inox com quebra de onda, 

capacidade 600ml 

-Suporte: em alumínio com ajuste de altura. 

-Ajuste de rotação: Eletrônica Analógico com 

escala de 1 a 10. 

- Motor: De indução monofásica. 

Pés: Com regulagem e sapata em borracha. 

Cabo de força: com dupla isolação e plug de três 

pinos, duas fases e um terra, de acordo com as 

normas NBR 14136 

- Eletrônico analógico com escala de 1 a 10 

- Faixa trabalho 200 a 27000 rpm 

- Motor Indução monofásico 

- Alimentação:  110 volts 

- Manual de instrução 

- Garantia de 1 ano 

UN 1 2.149,99 2.149,99 

 

27- INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA EIRELI – CNPJ Nº 53.427.738/0001-04 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

42 

MICROTOMO ROTATIVO, SEMI 

MOTORIZADO, C/ ESP. DE CORTE 0,5 A 

100 

 

UN 

 

2 

 

26.499,00 

 

52.998,00 

 

 

28- TÉCNICA PERMATRON – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 

61.752.820/0001-24 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

18 

CUBA P/ ELETROFORESE 18 X 4,5 X 

9,5CM                                                     

Dimensão do gel: 12 x 14cm , Volume do tampão: 

800ml                                      Sistema composto 

por tanque de corrida;                                                                

Tanque protetora Supersafe, com cabos de força 

conectado,                                 Bandeja 

EASYCast, com marcação fluorescente, borracha 

de vedação;                                                                                                   

Moldagem de gel na própria cuba 2 pentes de 

dupla face (12/20poços x1,0/1,5mm);                                                                                                                  

Cesta EasyGastketed UV, com fina bandeja de 

separação que permite transmissão UVT; Cuba de 

 

UN 

 

2 

 

2.230,00 

 

4.460,00 
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eletroforese tamanho G. 
 Garantia Mínima: 1 ano 

19 CUBA P/ ELETROFORESE 22 X 15 X 9,5CM                                          

Dimensão do gel: 9 x 11cm                                                                                 

Volume do tampão: 600ml                                                                            

Sistema composto por: Tanque de corrida                                                                   

Tanque protetora Supersafe, com cabos de força 

conectado; Bandeja EasyCast, com marcação 

fluorescente, borracha de vedação;                                                         

Moldagem  na  própria cuba 2 pentes de dupla 

face (10 poços x 1,0mm e 14 poços x 1,5mm) ;                                                                                                        

Cesta EasyGasketed UV, com uma fina bandeja 

de separação que permite transmissão UVT, e 

possui marcação para fluorescência facilitando a 

medição das bandas;                                                                                                                          

Dois pentes doubleisde, de 1,0 e 1,5mm de 

espessura e de 10 e a4 dentes;                                                                                                             

Capacidade de amostras: mínima de 5 e máxima 

de 34. Cuba de eletroforese, tamanho M 

UN 2 3.235,00 6.470,00 

 

 

29- GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA-EPP – CNPJ Nº 62.413.869/0001-15 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

115 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇAO E 

SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E 

RENOVAÇÃO DE AR, ACO, 1 PORTA, 3 

SUP., 200°C, 250L, 1.100W 

-Gabinete: Construído em aço 1020 com 

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em 

epóxi 

- Câmara Interna: Em aço inox 1020 com pintura 

eletrostática anticorrosivo 

- 1 Porta: em aço inox com pintura eletrostática 

- Prateleiras: em aço inox polido ou 1020 com 

pintura eletrostática anticorrosiva com perfuração 

para circulação de ar. 

-Isolação térmica: em lã de vidro 

- Vedação da Porta: em perfil de silicone 

- Fluxo de ar: com saída superior de aço inox com 

orifício central para acomodação de termômetro 

- Segurança: Com sistema de proteção de 

superaquecimento por termostato analógico 

- Resistência: blindada em aço inox AISI 304 

- Motor: de corrente continua 1/4HP 

- Rotação do Motor:  3.400 rpm – Classe H 

- Circulação do ar: Forçada natural 

- Circulação e renovação de ar: Motorizada com 

ventoinhas tipo Siroco. 

- Renovação de ar: com entrada lateral e saída 

superior. 

Ventilação: Através de Ventoinhas 

- Saída de ar: central com orifício para entrada de 

termômetro 

 

UN 

 

1 

 

4.999,99 

 

4.999,99 

http://www.uepa.br/
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-Controle de temperatura: Microprocessado 

digital, com sistema PID. 

-Sensor: De temperatura PT-100, com leitura 

digital do set point e do processo 

- Temperatura: 5ºC acima do ambiente a 200ºC, 

resolução 0,1ºC e exatidão +- 0,5º C. 

- Lâmpada de segurança: no painel 

-Painel: Adesivo em policarbonato texturizado a 

prova d’ água. 

- Chave Geral: Liga/Desliga com led vermelho 

- Pés: Rodízios giratórios sendo 2 travas 

- Proteção: Porta Fusível 

- Cabo de Força: Com dupla isolação e plug com 

três pinos, duas fases e um terra, de acordo com 

as normas NBR 14136 

Alimentação:  110V 

- Acessórios Inclusos: bandejas reforçadas em aço 

1020 e Manual de instrução. 

-Garantia Mínima: 1 ano 

 

 

30- HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 

64.138.944/0001-02 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

13 

CAPELA DE AXAUSTÃO 60M³, ½ CV, 110V 

Especificações: 

Características Técnicas: Carcaça Estrutura em 

fibra de vidro, 60m³/minuto, 1/2CV. 

Exaustor Tipo centrífugo, carcaça em fibra de 

vidro, ventoinha em polipropileno, prolongador 

do eixo do motor em polipropileno, fornecido 

com motor 110V, 

interruptor independente. 

Dimensões Externas Largura 640mm 

Profundidade 470mm Altura 680mm 

Luminária Com lâmpada de tungstênio, 40W 

110V, interruptor independente. 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

1 

 

1.883,00 

 

1.883,00 

 

 

31- MILAN EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA – CNPJ Nº 75.121.434/0001-49 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

104 

APARELHO P/ ENSAIO DE 

FLOCULACAO,6 

PROVAS,2L/PROVA,200RPM-  JAR-TEST 

MICROPROCESSADO 6 PROVAS 

- Tensão 110/220V e potência de 100W 

- Volume de cada prova: até dois litros; 

- Controle de velocidade digital programável até 

200 rpm; 
- Indicador digital programável de 01 seg. até 

99min. E 59 seg.; 

 

UN 

 

1 

 

3.497,41 

 

3.497,41 

http://www.uepa.br/
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-Indicador digital do tempo decorrido e tempo 

restante 

- Alarme sonoro de fim do teste; 

- Palhetas e hastes de agitação em aço inox 304; 

- Hastes reguláveis para altura desejada; 

- Dosador simultâneo de reagentes; 

- Coletor de amostra individual direto de cada 

cuba; 

- Três cubas quadradas de acrílico transparente de 

2 litros cada; 

- Luz fluorescente embutida na base: 

- Curva de gradiente; 

- Tensão:  110/220 volts 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

32- ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA – CNPJ Nº 

81.203.838/0001-84 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit Total 

 

15 

CHAPA AQUECEDORA, 50 ATÉ 350ºC 

Gabinete construído em aço carbono com 

tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática;                                                                                                               

Resistência em mica revestida em inox 

(blindada);                                                     

Controle de Temperatura Analógico através de 

termostato 

Temperatura: 50 até 350º ;                                                                                      

Precisão de controle:  1%                                                                                           

Uniformidade: 3º C                                                                                                                    

Dimensões da Plataforma:  350 x 400mm                                                                   

Potência de Resistência: 2000Watts                                                                        

Tensão: 110volts                                                                                             

Manual de Instruções 

Garantia Mínima: 1 ano 

 

UN 

 

2 

 

999,99 

 

1.998,00 

 

73 VOLTIMETRO DIDATICO CC-AC, 

TRPEZOIDAL,                   ELETRICO, 

ESCALA DE 0 A 30V(CC-AC),COM 

GRADUACAO DE 2V, FREQUENCIA DE 

2KV 

Especificações: 

Voltímetro didático trapezoidal AC / DC, tipo 

D’Arsonval, chassi em aço no formato trapezoidal 

com fachada frontal mínima de 144 x 144 mm, 

analógico de ferro móvel com amortecimento 

magnético, tensão de isolação suportável de 

frequência industrial: 2 KV; classe 1.5, escala de 

0 a 30 V. Sistema de gestão da informação e 

conhecimento constituído por interface digital, 

operando em nuvem, via Internet, com acesso por 

identificação seletiva de usuários, 

disponibilizando rol de produtos adquiridos, com 

identificação por código de referência, 

contemplando apresentação analítica detalhada 

 

UN 

 

1 

 

460,67 

 

460,67 

http://www.uepa.br/
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com textos e imagens sobre o conteúdo de cada 

equipamento, procedimentos de identificação de 

componentes, com mídia digital integrada na 

modalidade audiovisual propiciando o 

conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
74 

PAINEL PARA LEIS DE OHM, COM 

TORRES ISOLANTE 

Especificações: 

Painel para leis de Ohm, metálico, face principal 

com área mínima de 1060 x 100 mm, 25 bornes 

interespaçados, demarcações entre 0 e 1000 mm, 

torres isolantes com cabeçotes condutores e 

fixadores métricos, três fios resistivos de cromo-

UN 3 609,47 1.828,41 

http://www.uepa.br/
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níquel com diâmetros diferentes, fio de aço, fio de 

cobre e janela de identificação visual dos 

elementos resistivos. Livro com check list, 

garantia de dois anos, instruções e sugestões 

detalhadas de experimentos. Sistema de gestão da 

informação e conhecimento constituído por 

interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

http://www.uepa.br/
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sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
Garantia Mínima: 1 ano 

75 

QUADRO ELÉTRICO AC II, TENSÃO DE 

REDE PARA ESTUDO  DAS ASSOCIACOES 

EM SERIE, PARALELA E MISTA EM 

REDES AC 

Especificações: 

Quadro elétrico AC vertical para tensões de rede, 

painel isolante transparente, área útil mínima 500 

x 450 mm, pés em aço com sapatas niveladoras 

isolantes, condutores embutidos em canal de 

segurança com soldas aparentes, chave liga-

desliga isolada, 27 pontos de plugagens de 

acessórios, isolados e com proteções para o 

operador, 20 pontos de inspeção identificados, 

ponto de inspeção para alicate amperométrico, 

disjuntor, fusíveis extra; conjunto de lâmpadas 

cristal 110 V (15W, 25W e 60W), conjunto de 

quatro lâmpadas cristal 220 V (15W); plugue de 

entrada norma IEC, 04 pontes elétricas com pinos, 

04 soquetes com pinos, cabo de força norma 

plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue 

fêmea norma IEC.Livro com check list, garantia 

de dois anos, instruções técnicas, sugestões 

detalhadas de experimentos com habilidades e 

competências segundo o 593 programa curricular 

nacional (PCN), em português, para professor e 

aluno. Sistema de gestão da informação e 

conhecimento constituído por interface digital, 

operando em nuvem, via Internet, com acesso por 

identificação seletiva de usuários, 

disponibilizando rol de produtos adquiridos, com 

identificação por código de referência, 

contemplando apresentação analítica detalhada 

com textos e imagens sobre o conteúdo de cada 

equipamento, procedimentos de identificação de 

componentes, com mídia digital integrada na 

modalidade audiovisual propiciando o 

conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

UN 4 1.559,99 6.239,96 

http://www.uepa.br/
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com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
76 

CONJUNTO PARA MAGNETISMO C/ 

MALETA 

Especificações: 

Conjunto para magnetismo com maleta contendo 

mesa projetável de área útil 190 x 140 mm, 

indicações em serigrafia de filtro óptico com 

escala quadrangular, quatro sapatas 

antiderrapantes, torre móvel vertical, duas esperas 

M3 e dois manípulos M3 com fuso em aço 

inoxidável; dois conjuntos suportes com fio 

flexível, anel em aço inoxidável e gancho duplo 

em V; bússola com gabinete circular de alumínio, 

rosa dos ventos e escala angular 0 a 360 graus, 

divisão de um grau, frasco plástico com 50 g de 

pó de ferro, dois ímãs em barra de ALNICO com 

comprimento de 100 mm, 6,4 mm de diâmetro, 

polos identificados e revestidos com protetores, 

dois ímãs em barra 100 x 7 x 7 mm, um ímã em U 

ALNICO com 27,5 mm de comprimento, 6,4 de 

espessura, 19 externo às hastes; quatro ímãs 

ferradura 30 x 4 x 30 mm; quatro ímãs em anel 23 

x 15 x 5 mm, quatro ímãs circulares 20 x 6 mm e 

mesa seca transparente para espectros magnéticos 

com 117 câmaras, 117 indicadores 

ferromagnéticos confinados, dimensões mínimas 

230 x 184 x 40 mm, serigrafia em filtro óptico, 

UN 1 838,99 838,99 
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quatro sapatas 
niveladoras antiderrapantes com fuso em aço 

inoxidável. Livro com check list, garantia de dois 

anos, instruções técnicas, sugestões detalhadas de 

experimentos com habilidades e competências, 

em português, para professor e aluno. Sistema de 

gestão da informação e conhecimento constituído 

por interface digital, operando em nuvem, via 

Internet, com acesso por identificação seletiva de 

usuários, disponibilizando rol de produtos 

adquiridos, com identificação por código de 

referência, contemplando apresentação analítica 

detalhada com textos e imagens sobre o conteúdo 

de cada equipamento, procedimentos de 

identificação de componentes, com mídia digital 

integrada na modalidade audiovisual propiciando 

o conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

http://www.uepa.br/
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complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
78 

ELETROSCOPIO RETANGULAR 

 

Especificações: 

Eletroscópio em caixa metálica, dimensões 

mínimas de 200 x 160 x 80 mm , janelas 

guilhotina transparentes, haste condutora, disco 

movel coletor de cargas, ponteiro com articulação 

central, eixo entre pontas, mancais condutores 

com cavidades de encaixe, molas de compressão 

em aço inoxidável, borne de aterramento lateral e 

livro com check list, garantia de dois anos, 

instruções e sugestões detalhadas de 

experimentos. Sistema de gestão da informação e 

conhecimento constituído por interface digital, 

operando em nuvem, via Internet, com acesso por 

identificação seletiva de usuários, 

disponibilizando rol de produtos adquiridos, com 

identificação por código de referência, 

contemplando apresentação analítica detalhada 

com textos e imagens sobre o conteúdo de cada 

equipamento, procedimentos de identificação de 

componentes, com mídia digital integrada na 

modalidade audiovisual propiciando o 

conhecimento de cada componente de cada 

equipamento fornecido, com opção para acessar 

informações sobre procedimentos detalhados de 

montagem, utilizando texto analítico, imagens 

técnicas precisas de partes do equipamento e 

aspectos finos de montagem, integradas a mídia 

digital na modalidade audiovisual apresentando 

de forma detalhada aspectos específicos e gerais 

das montagens que antecedem cada experimento a 

ser realizado, com acesso contínuo ou alternado 

ao conhecimento da realização detalhada de cada 

experimento, por meio de texto analítico e 

imagético, incluindo resultados presumidos e 

efetivos de cada experimento, ou parte do mesmo, 

com orientações tecnológicas, técnicas e 

educacionais por mídia digital na modalidade 

audiovisual, incluindo procedimento para 

aquisição de dados por via analógica e/ou digital, 

obtida por meio de instrumentos variados também 

de base analógica e/ou digital, incluindo alertas e 

informações finas a respeito de procedimentos 

experimentais, com acesso a referenciais teóricos 

gerais relacionados à realização de cada 

experimento realizado com o equipamento, 

incluindo referências, apontamentos históricos 

relacionados ao ensino de física e tecnologia, com 

acesso a informações e conhecimento de 

UN 1 542,49 542,49 
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ampliação de experimentos utilizando mídias 

digitais variadas como simuladores, infográficos, 

audiovisuais, áudio, complexmedia e hipermídia, 

permitindo a ampliação das abordagens efetivas 

realizadas por meio dos equipamentos adquiridos, 

através de mídias digitais, incluindo 

sugestõespara visita a sítios específicos. O sistema 

inclui orientação em audiovisual para 

compreensão do funcionamento do sistema 

digital, interface para comunicação direta com o 

fornecedor, para o caso de orientações 

complementares de uso, disponibilizando um 

sistema de ‘FAQ’ que apresenta as questões mais 

frequentes e suas soluções. 
86 

CONJUNTO VAZ III COM 

TRANSFORMADOR DESMONTAVEL 

Especificações: 

 Conjunto para eletromagnetismo, 

projetável com transformador desmontável, 

bobinas transparentes com sequencias paralelas de 

espiras circulares, área de face mínima 130 x 

120mm e bornes. 

UN 2 1.298,99 2.597,98 

90 

CORREIA CHATA, P/ GERADOR 

ELETROSTATICO. 

UN 1 166,90 166,90 

 

 

3.2.  Para cada item constante desta Ata, serão observadas, as apresentações dos preços, cumprimento das cláusulas 

e demais condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico – SRP Nº 01/2018,  a proposta apresentada que a 

precedeu, e que integra o presente instrumento de compromisso. 

 

3.3. O valor total da Ata é de R$ 630.175,35 (Seiscentos e trinta mil e cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos), sendo: 

 

         CNPJ                                      EMPRESA  VALOR 

00.817.018/0001-80 JCTM COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA 48.880,00 

01.975.274/0001-69 ALLCOMP COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

 S.A. 

5.200,00 

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME 789,90 

03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL EIRELI 471,68 

03.290.250/0001-00 AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 26.400,00 

04.424.267/0001-67 SALI COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 11.964,00 

05.286.960/0001-83 V.S. COSTA & CIA LTDA 15.149,56 

05.872.022/0001-65 REZENFLEX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11.200,00 

10.596.399/0001-79 ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 EIRELI 

2.377,60 

10.806.205/0001-12 OUTSET COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-ME 

117.900,00 

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA-EPP 1.267,33 

12.308.936/0001-63 INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP 4.109,08 

12.426.369/0001-40 PROSCIENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA-EPP 

35.274,00 

http://www.uepa.br/
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12.831.481/0001-66 UNO COMERCIAL EIRELI-EPP 8.320,00 

13.670.648/0001-17 TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-EPP 999,94 

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA-ME 5.670,00 

18.256.108/0001-05 CTL COMÉRCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA-ME 894,00 

19.142.596/0001-92 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA-ME 4.961,99 

19.486.216/0001-37 NEW QUÍMICA LTDA 5.280,00 

19.961.748/0001-89 GENESIS COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 

 -ME 

4.753,96 

23.426.753/0001-69 INSTRUCIONAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME 34.664,15 

24.090.270/0001-07 THERMODIN INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EIRELI 7.572,20 

26.715.609/0001-30 ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI-ME 8.040,00 

27.390.044/0001-21 TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA-ME 25.499,90 

27.500.796/0001-06 PROBIOMAS – PRODUTOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 62.480,83 

27.607.643/0001-54 ALPHALIFE SCIENCE SOLUÇÕES LTDA-ME 91.071,43 

53.427.738/0001-04 INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS PRISCILLA EIRELI-ME 52.998,00 

61.752.820/0001-24 TÉCNICA PERMATRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10.930,00 

62.413.869/0001-15 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA-EPP 4.999,99 

64.138.944/0001-02 HIPPERQUÍMICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.883,00 

75.121.434/0001-49 MILAN EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA 3.497,41 

81.203.838/0001-84 ALLERBEST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO 

 LTDA 

14.673,40 

 VALOR GLOBAL DA ATA 630.175,35 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

4.1. Os termos, cláusulas e condições deste ajuste poderão ser alteradas mediante Termo Aditivo, nas situações e 

limites permitidos pela Lei nº8666/93, observado o interesse público. 

 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 

que eleve o custo dos bens registrados. 

 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso 

assumido. 

 

4.4. Na hipótese do parágrafo anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá: 

 

4.5.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas 

negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O  recebimento, o local e o prazo de entrega do produto deverá ocorrer de acordo com o Termo de Referência, 

Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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6.1. A entrega do produto só estará caracterizada mediante solicitação do mesmo. 

 

6.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 

entrega deles decorrente esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

6.3 O produto deverá ser entregue acompanhado da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES DA CONTRATADA 

7.1. Assumir o ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo, bem como pelo custo de frete na entrega, e demais custos 

inerentes ao fornecimento dos produtos; 

 

7.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela contratada ou 

fabricante, a que for maior, e ainda, com a disponibilização de material de reposição no mercado nacional por prazo 

não inferior a 6 (seis) meses contados da entrega do material, quando couber; 

 

7.3. Manter as mesmas condições de habilitação, em especial, no que se refere ao recolhimento dos impostos 

federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais são obrigatórias para a emissão de 

pagamentos; 

 

7.4. Comunicar à Diretoria de Administração de Recursos Materiais no prazo máximo de 02 (dois) dias que 

antecedam o prazo de vencimento da entrega, Processo nº 2016/67591/UEPA os motivos que impossibilitem o seu 

cumprimento. 

 

7.5. Cumprir, fielmente todas as normas previstas na Lei nº 8.666/93  e no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90) 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

8.1.  Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

 

8.2. Rejeitar o produto cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes 

deste Termo de Referência; 

 

8.3. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega do produto, 

observando ainda as condições estabelecidas no edital de licitação; 

 

8.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens 

que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 

8.5. Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada; 

 

CLÁUSULA NONA – DA FONTE DE RECURSOS 

9.1. A despesa decorrente da execução desta Ata de Registro de Preços correrá à conta da dotação orçamentária 

consignada no Programa de Trabalho, Elemento de Despesa, Fonte e nota de empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado pela Universidade do Estado do Pará - UEPA, até o 30 (TRINTA) do mês seguinte 

àquele em que foi realizada a entrega do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo Setor 

Responsável, conforme item 10.1 do Termo de Referência (ANEXO I). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do presente Contrato sujeitará a CONTRATADA às 
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seguintes sanções, quando for o caso: 
 

I. Advertência; 
II. Multa EQUIVALENTE a 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura por dia em que sem justa causa a 

CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste 

Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras combinações legais; 

III. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

11.2. Fica facultada a defesa prévia da CONTRATADA, em caso de aplicação de penalidade, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação do ato; 

11.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a 

ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 

 

12.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à UEPA, desde que devidamente comprovada 

a vantagem, conforme art. 8°, Decreto n° 3.931/2001. 

 

12.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata 

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

12.3. Os órgãos ou entidade não participante do registro de preços terão como limite individual para adesão, 

100%dos quantitativos de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 
 

12.4. Os órgãos ou entidades não participantes do registro de preço não poderão exceder, na sua totalidade, ao 

mesmo quantitativo estabelecido de cada item registrado na ata de registro de preço para o órgão gerenciador, 

independentemente do numero de órgãos não participantes que aderirem, conforme descrito no quadro referente às 

especificações dos materiais. 

 

12.5. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO 

PROPONENTE. 

 

13.1. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

13.1.1. A pedido, quando: 

13.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

13.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 

dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação 

ocorrer antes do período de fornecimento. 

 

13.1.2. Por iniciativa da UEPA, quando: 
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13.1.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

13.1.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

13.1.2.3 Por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas; 

13.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

13.1.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 

Ata de Registro de Preços. 

 

13.1.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

13.1.4. Em quaisquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, a UEPA fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 

 

13.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, poderá ser cancelada automaticamente: 

13.2.1.  Por decurso de prazo de vigência. 

13.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A fiscalização quanto ao cumprimento deste Registro de Preços, será exercida pela DIRETORIA 

DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS MATERIAIS - DARM, ao qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgir e de tudo dar ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUSTENTABILIDADE 

15.1. Entregar produtos preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 

transporte e armazenamento, conforme IN nº 01 de 19/01/2010. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE 

16.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado, confor-

me o disposto no art. 28, § 5º da Constituição Estadual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, nº 01/2018, os anexos e a proposta das 

empresas classificada em 1º lugar no certame supracitado, e ainda Termo de responsabilidade sobre Ata 

de Registro de Preços. 

17.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei n° 8.666, de 

21.06.1993, no Decreto n° 3.931, de 9.09.2001, na Lei n° 10.520, de 17.07.2002, no Decreto n° 3.555, de 

08.08.2000 e no Decreto n° 5.450, de 31.05.2005, com suas alterações. 

17.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, condição indispensável 

para sua eficácia, será providenciada pela Contratante. 

Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária do Estado do Pará, para dirimir 

quaisquer questões oriundas da execução deste Contrato. 

     Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente instrumento 

em 02(duas) vias de igual teor e forma. 

 

Belém, 02 de janeiro de 2019. 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

 

Enviou Termo de Responsabilidade conforme documentos de habilitação  
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