CATÁLOGO E PROPOSTA DE VENDA

Piracicaba, 30 de janeiro de 2018.
Referência: Pregão eletrônico 52/2017.
Instituição: Universidade Federal da Integração Latino Americana.
Item 29 – Incubadora orbital Shaker com velocidade de agitação variável – 105,6 litros - modelo 300M005 Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório.
Equipamento desenvolvido para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura
controlada; como meios de cultura para crescimento de microrganismos e análises na área de bioquímica.
Uso em bancada.
Informações técnicas:
Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi;
Caixa interna em aço inoxidável AISI 304 polido;
Porta em vidro temperado translúcido com vedação de silicone em todo o contorno;
Plataforma de agitação intercambiável em aço inoxidável polido com capacidade para diversos volumes e
tamanhos de frascos, com garras em aço inoxidável, para 45 frascos de 50ml, 25 frascos de 150ml ou 25
frascos de 250ml;
Sistema de aquecimento com resistência blindada aletada em aço inoxidável;
Controlador de temperatura digital microprocessado com tecnologia PID, display duplo de cristal líquido
(set point e temperatura corrente), precisão, resolução e estabilidade de ±0,1ºC;
Temperatura de trabalho de ambiente até 70ºC;
Sensor de temperatura tipo Pt 100 em aço inoxidável para maior exatidão na leitura;
Sistema de circulação interna horizontal (ventilação) por motoventiladores para melhor distribuição da
temperatura;
Controlador da velocidade microprocessado para trabalhos até 300rpm;
Temporizador digital microprocessado para trabalhos programados de 1 segundo até 99 horas e 99
minutos, com incremento de 01 minuto desligando o sistema de agitação ao término do tempo
programado e alarme sonoro;
Alimentação: 220V;
Potência: 1120W;
Dimensões internas (LxPxA): 440x 600 x 400mm – 105,6 litros;
Dimensões (LxPxA): 460x 640 x 760mm;

** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.

Acompanha:
Plataforma de agitação conforme acima;
Instalação e treinamento conforme a necessidade da UNILA;
Manual completo de instalação e operação;
Certificado de garantia de 12 meses;
** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.
Qtde: 09 peças.

Valor unitário: R$ 5.480,00 (Cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).
Valor total para o item 29: R$ 49.320,00 (Quarenta e nove mil, trezentos e vinte reais).
Prazo de entrega: 120 dias.
Validade da proposta: 90 dias.
Frete por conta da Matoli Equipamentos para Laboratório - Eireli - ME
Declaro que os preços acima especificados já contam com impostos e demais encargos inclusos.
Declaro ter conhecimento e estar de acordo com todas as condições estabelecidas no edital de licitações
referente ao supracitado pregão eletrônico.
Dados bancários: Caixa Econômica Federal - Ag. 2882 - Conta Corrente 2028-8 - Operação 003

