LBS 18.01.1006A
São Paulo, 08 de fevereiro de 2018
À
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A
85866-000 – Foz do Iguaçu - PR

Ref.:

Pregão eletrônico N° 52/2017
Processo 23422.000287/2017-69

Prezados Senhores,
Vimos por meio desta submeter à apreciação de V.Sa(s) a cotação abaixo:

ITEM 16
Quantidade: 02 (dois)
Micrótomo de lâmina vibratória marca Leica modelo VT 1000S procedência Alemanha com lupa para
seccionamento de amostras biológicas frescas, material botânico (raízes e outras partes da planta) e
industrial (espumas, borracha). Equipamento robusto e estável, possui unidade de controle integrada
para seleção e visualização dos parâmetros como frequência, amplitude, zona de corte e velocidade de
seccionamento. Possui banho para resfriamento integrado com dreno para limpeza e recipiente metálico
para solução tampão com base magnética.

"Especificações técnicas do vibrátomo Leica VT1000S:
- Unidade de controle integrada para seleção e visualização dos parâmetros ajustáveis.
- Freqüência de corte ajustável de 8 a 100Hz.
- Amplitude ajustável de 0.2 até 1mm, em passos de 5mm
- Velocidade de corte ajustável de 0.025 até 2.5mm/s
- Velocidade de retorno do porta-lâminas de 5mm/s
- Zona de corte livremente ajustável
- Dimensão máxima da amostra 70 x 40 x 15mm – com suporte padrão de lâminas
- Sistema motorizado de retração do porta-amostras, ajustável de 0 a 999 micrômetros, podendo ser
desativado
- Espessura de corte em modos automático, ajustável de 1 até 999 µm, em passos de 1 µm
Acessórios:
- Banho para resfriamento integrado com dreno para limpeza
- Recipiente metálico para solução tampão com base magnética
- 2 clips plásticos para uso com recipiente de solução tampão
- 3 platinas porta-amostras não-orientáveis.
- 1 Platina porta-amostra magnética orientável
- Suporte do tipo S para lâminas
- 1 navalha de safira
- 1 frasco de adesivo para fixação da amostra
- Lupa de grande campo em suporte, com deslocamento lateral
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- Kit de ferramentas (chave Allen 2.5 e 8.0)
- Capa de proteção e manual de instruções.
Dimensões e tensão:
- Seletor automático de tensão: 100 - 240V - 50/60Hz
- Comprimento x Largura x Altura: 480 x 360 x 285mm
- Peso: 19 Kg
- Cetificados: CE,GS, VDE, UL, c-UL
- Temperatura para operação: de 15°C a 40°C
- Humidade relativa do ar: max. 80%"

Preço Unitário
Preço Total

: R$
: R$

71.000,00 (setenta e hum mil reais)
142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais)

Condições Gerais:
Prazo de entrega
Validade
Pagamento

Frete
Garantia
I.P.I
CNPJ
IE

: 120 (cento e vinte) dias, contados da solicitação de fornecimento.
: 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data de encerramento deste Edital.
: 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal eletrônica.
O.P. Banco do Brasil S/A.
Agência 0646-7 - Ana Rosa/São Paulo/SP Conta Corrente 1.731-0
: Pago pelo fornecedor, inclusive instalação e treinamento operacional.
: 12 (doze) meses, a partir da instalação.
: Incluso.
: 52.201.456/0001-13
: 110.774.134.117

Declaramos que garantimos o fornecimento dos bens sempre que solicitados e no prazo exigido no
Termo de Referência contados a partir do envio/recebimento da “Solicitação de Fornecimento” e/ou Nota
de Empenho.
Declaramos que todas as parcelas solicitadas dos bens atenderão às exigências e especificações do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 52/2017, assim como a toda legislação inerente ao fornecimento do(s)
mesmo(s).
Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste edital e seus anexos.
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Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da presente
data.
Declaramos que garantimos, ao longo do período de vigência da ata de registro de preços a qualidade e
as quantidades dos bens solicitados, assim com às exigências emanadas dos órgãos competentes no
que se refere ao carregamento, transporte e descarregamento dos mesmos.

Atenciosamente,

Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda.

_____________________
Leonardo Teixeira
Diretor Geral
R.G: 25.770.964
CPF: 069.424.497-09
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