
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos  - PRARH

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0001Folha:
Data:

008   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

23/02/2012 3:52:45 PM

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de laboratório e refrigeração)

12Perm. UND 117542001 Microscópio biológico do tipo binocular com até 1600x de aumento, antimofo, com platina
móvel 140x140mm (tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm ~ 75mm, ajuste de dioptria
nas duas porta ocular, inclinado 45º, rotação 360º com pino de trava e sistema anti-fungo).
Especificações Técnicas;
Aumento de 40x a 1.600x; ocular WF 10x (18mm) e P 16x (11mm); objetivas 4x, 10x, 40x (R),
100x (R) OIL; platina mecânica com aérea 140x140mm, movimentos X 70mm Y 45mm em
botões conjugados a direita, escala vernie; condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma,
porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira; focalização do macrométrico com área de
trabalho 30mm, e do micrométrico com curso de 0,002mm por divisão - Macro e Micro
conjugado em botões bilaterais, ajuste de tensão e parada automática; iluminação com
lâmpada hológena 6V 20W com ajuste de intensidade laminosa; base com protetores laterais;
espelho para trabalho com luz natural, filtro azul 32mm e verde 32mm, Tensão de entrada
220v 60HZ
LOTE 001

1Perm. UND 117543002 Microscópio biológico trinocular com até 1600x platina móvel 140x140mm Atp vidro (tubo
trinocular com ajuste interpupilar 55mm ~ 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta ocular,
inclinando 45º, rotação 360º com pino de trava, sistema anti-fungo, sistema de imagem
simultâneo para ocular e daida trino: Adaptador para câmera de vídeo).
Especificações Técnicas;
Aumento de 40x a 1.600x; ocular WF 10x (18mm) e P 16x (11mm); objetivas 4x, 10x, 40x (R),
100x (R) OIL; platina mecânica com aérea 140x140mm, movimentos X 70mm Y 45mm em
botões conjugados a direita, escala vernie; condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma,
porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira; focalização do macrométrico com área de
trabalho 30mm, e do micrométrico com curso de 0,002mm por divisão - Macro e Micro
conjugado em botões bilaterais, ajuste de tensão e parada automática; iluminação com
lâmpada hológena 6V 20W com ajuste de intensidade laminosa; base com protetores laterais;
espelho para trabalho com luz natural, filtro azul 32mm e verde 32mm, Tensão de entrada
220v 60HZ
LOTE 001

1Perm. UND 117544003 Autoclave vertical digital, microprocesada com sistema de secagem, capacidade de 50 litros,
potência 2500w, voltagem 220v, potência de 2500 walts; lâmpada piloto para indicar aparelho
ligado, manômetro indicador com escala em pressão de 0 a 3,0 kgf/cm2 e temperatura em
100ºC e 143ºC ou superior
LOTE 002
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos  - PRARH

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0002Folha:
Data:

008   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE 02.07.2011

23/02/2012 3:52:45 PM

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de laboratório e refrigeração)

1Perm. UND 117545004 Refrigerador doméstico, duas portas, sistema frost free, capacidade total mínima de 350
litros, porta do refrigerador com prateleiras, cor branca, porta ovos, prateleiras internas
removíveis, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador, lâmpada interna, não usa no
sistema de refrigeração o gás CFC, tensão 220 volts, com o selo PROCEL, garantia mínima de
fábrica de 01 (um) ano.
LOTE 003

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central-
CEP: 45.031-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:

catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos
de todos os produtos ofertados.
        1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o
português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Observação:

F O R N E C E D O R
Validade Proposta Garantia Assistência Técnica Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

Data: ____/____/_____           Ass/Carimbo:
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