CATÁLOGO E PROPOSTA DE VENDA

Piracicaba, 30 de janeiro de 2018.
Referência: Pregão eletrônico 52/2017.
Instituição: Universidade Federal da Integração Latino Americana.
Item 14 – Homogeneizador de tecidos - modelo 060M011 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório.
Equipamento adequado para homogeneização de tecidos duros e moles, utilizando amostras em diversas
quantidades.
Informações técnicas:

Estrutura externa (base de sustentação) e painel de controle em aço carbono SAE 1020 com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi;
Hastes de sustentação em aço inoxidável AISI 304 polido;
Mufa em alumínio polido;
Sistema de dispersão de alto desempenho composto por haste homogeneizadora/dispersora em aço inox AISI
304, extrator em aço inoxidável AISI 304 polido e rotor autoclavável (acompanha - ver abaixo - conjuntos para
homogeneização para tubos de 0,2ml até 100ml;
Sistema de troca rápida dos conjuntos dispersores;
Controlador de velocidade microprocessado de 5.000 até 32.000rpm com ajuste contínuo da velocidade;
Sistema de segurança que impede o super aquecimento do motor para faixa de trabalho entre 5 e 40°C, umidade
relativa na faixa de 85%, na temperatura de 33°C;
Nível de ruído de 70 decibéis;
Anel limitador na haste de sustentação que evita a queda (deslizamento) do motor;
Dimensões (LxPxA): 300 x 350 x 450mm;
Potência: 550W;
Entrada: 110V;
** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.
Acompanha:
03 sondas (conjunto completo de homogeneização) com diâmetro de 05, 07 e 10mm em aço inoxidável e
plástico para tecidos duros e moles;
01 kit de ferramentas para troca das sondas;
Suporte (estrutura de sustentação com base, haste, mufa e painel elétrico);
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: 02 peças.

Valor unitário: R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais).
Valor total para o item 14: R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos 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

