CATÁLOGO E PROPOSTA DE VENDA

Piracicaba, 30 de janeiro de 2018.
Referência: Pregão eletrônico 52/2017.
Instituição: Universidade Federal da Integração Latino Americana.
Item 19 – Banho Maria tipo Dubnoff com agitação reciprocante - modelo 170M012 - Fabricação Matoli
Equipamentos para Laboratório.
Equipamento desenvolvido para análises de fibra alimentar com aplicação em laboratórios de análises
físico-químico e microbiológicos, principalmente para digestão enzimática com agitação reciprocante.
Informações técnicas:

Caixa externa confeccionada a partir de aço carbono com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo;
Cuba com capacidade para 28 litros e dreno no fundo para limpeza, plataforma de agitação e galeria em aço
inoxidável;
Movimento horizontal reciprocante com amplitude de 25mm;
Tampa tipo pingadeira em aço inoxidável;
Chave liga e desliga com lâmpada piloto;
Velocidade de agitação controlada eletronicamente até 220cpm (ciclos por minuto);
Controlador de temperatura digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo de quatro dígitos (indica
a temperatura corrente e set point) e temperatura de trabalho de 7ºC acima do ambiente até 100ºC com
sensibilidade de 0,1ºC até 0,2ºC e comunicação externa com saída 4 a 20mA para registro e monitoramento da
temperatura e umidade via software e certificado de calibração rastreável RBC;
Sistema de aquecimento por resistência tubular blindada em aço inoxidável;
Dimensões da cuba (LxPxA): 50x29x20cm - 36 litros;
Dimensões externas (LxPxA): 75x42x30cm;
Potência: 1500W;
Alimentação: 220V;
** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.
Acompanha:
04 bandejas com garras em aço inoxidável para frascos de 18x50ml, 10x125ml, 10x250ml e 06x500ml;
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: 01 peça.

Valor unitário: R$ 5.663,02 (Cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e dois centavos).
Valor total para o item 19: R$ 5.663,02 (Cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e dois centavos).
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

ASSUNTO IMPORTANTE: RECONSIDERAR CLASSIFICAÇÃO NO ITEM 14
Solicito vossa consideração ao email enviado em 10/04/2018 referente à retificação perante a
desclassificação da Matoli no item 14, conforme texto abaixo:

Prezada Comissão Permanente de Licitação, bom dia.
Estamos acompanhando o pregão eletrônico 52/2017, o qual sagramos vencedores, também, no item 14, o qual tivemos
nossa proposta recusada, conforme motivo a seguir (Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance: O equipamento
ofertado pelo licitante não atende ao Termo de Referência pois não inclui o kit de ferramentas para troca
das sondas (probes).

Pedimos a reconsideração quanto ao aceite da proposta em questão, uma vez que, conforme anexo, a proposta
contempla o kit de ferramentas exigido (o documento que segue anexo é o mesmo anexado ao Comprasnet, quando
solicitado). Portanto, a desclassificação não procede.

Cordialmente,

Francisco Carlos Nicolau
Matoli Equipamentos para Laboratório Eireli ME
Piracicaba/SP
Fone / fax: (19) 999853086
matoli@matoli.com.br
www.matoli.com.br

