RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 272/2017 - MODALIDADE – Pregão N° 81/2017
OBJETO: Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Saúde Pública Municipal
Item Qtde Un. Especificação
Preço
unitário
1
1,00
un
Analisador hematológico Equipamento totalmente automatizado. Sistema 70.000,0000
de aspiração nos modos aberto e fechado com no mínimo 27 parâmetros,
um diagrama de dispersão, 3 histogramas, cálculo de índices
hematimétricos. Metodologia empregada poderá ser uma combinação de
duas ou mais metodologias a seguir relacionadas: - laser; - Impedância; Citometria de fluxo; - Citoquímica; - Óptico. Deve possuir velocidade de
leitura de no mínimo 50 amostras por hora. Aviso de células anormais.
Ligação bidirecional LIS, sem manutenção diária. Possibilidade de
impressão; Leitor de código de barras para a identificação completa das
amos
3
1,00
un
Estufa Microbiológica de bancada, entre 40l e 50l, com câmara interna em 2.000,0000
aço inoxidável 430, com duas prateleiras, controle de temperatura de no
mínimo 200ºC. Bivolt ou 220v. Com garantia mínima de 12 meses.

2

3,00

un

5

2,00

un

4

1,00

un

Centrífuga sorológica para tubos de 10 e 15 ml; com timer de pelo menos 2.216,6600
30 minutos, velocidade máxima entre 3500 e 4000 rpm; capacidade
mínima de 16 tubos; bivolt ou voltagem de 220V; com desligamento
automático, com abertura da tampa, motor por indução (sem escovas).
Garantia de no mínimo 12 meses.
Refrigerador Frost Free de uma porta, com no mínimo 300l, com porta 1.419,0000
reversível e voltagem de 220v ou bivolt. Garantia de no mínimo 12 meses.

Microscópio Biológico Binocular, com cabeçote de inclinação de 30°, com 2.097,4700
Objetivas planacromáticas com ótica infinita de 4x, 10x, 40x e 100x a óleo
e retrátil; Oculares de 10x / 18mm, ajuste interpupilar, Iluminação halógena
embutida na base, controlado por placa eletrônica 6 volts / 20 watts com
iluminador e refletor. Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 12 meses.
Rio Negro, 10 de novembro de 2017 - MISAEL ANTONIO KÖENE- Pregoeiro

Fornecedor Vencedor
J.R. Ehlke & CIA. LTDA.
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