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ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 2015/3010039- 04 

Ata de abertura do envelope 01 (documentação) referente à Tomada de Preço n.º 2015/3010039-04, 

para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRI O 

(Espectrofluorímetro, microscópio invertido, micros cópio a laser confocal) , conforme 

descrição completa no anexo IV, PARA O PROJETO 3.01 .0039, e de acordo com o que prescreve 

a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada 

pela Ordem de Serviço n. º 01/2015, de doze de maio do ano de dois mil e quinze, do Diretor 

Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE 

GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL 

IOP, LIDIANE DANIELA TOSO, Membros, reuniram-se às  quatorze horas do dia onze do mês de 

agosto do ano de dois mil e quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para abertura do envelope 01 

(documentação). Apresentou envelope a empresa: EQUIPAL COMÉRCIO INDÚSTRIA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME . Após análise dos documentos apresentados pela 

empresa, a Comissão de Licitações decide HABILITAR  a empresa por obediência aos termos 

editalícios. Como a empresa EQUIPAL COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  

LTDA - ME  foi a única participante do certame a Comissão de Licitações decidiu pela imediata 

abertura do envelope nº 02 (proposta). Aberto o envelope de proposta, os valores consignados 

constam na tabela em anexo. A decisão de CLASSIFICAÇÃO e ADJUDICAÇÃO será efetuada em 

outra sessão após parecer técnico, em data a ser definida pela Comissão. E nada mais a constar, foi 

lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Comissão de Licitações. 

 

 
________________________                 __________________________ 

           Silvia Binotto                                                               Jaqueline Giacomelli da Silveira 
           Presidente                     Presidente Substituta  
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Lidiane Daniela Toso                                                  Tatiane Machado Silva                                             
Membro                                                                      Membro     
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TABELA DE PREÇO R$ 
 

Item Especificação Quant.  
 

EQUIPAL 
(Und. R$) 

01 

 
Serviço de manutenção técnica, preventiva e correti va de 
ESPECTROFLUORÍMETRO, MARCA MOLECULAR DEVICES, 
MODELO M2. 
 
Serviços a serem realizados: 
- Limpeza dos caminhos ópticos dos elementos; 
- Reajustes mecânicos da gaveta  porta amostra; 
- Lubrificação das partes mecânicas; 
- Centralização do feixe de iluminação e sistemas de detecção; 
 - Prevenção contra fungos e revisão do sistema elétrico; 
 

01 

 
 
 
 
 

R$ 8.360,00 

02 

 
Serviço de manutenção técnica, preventiva e correti va de 
MICROSCÓPIO INVERTIDO MOTORIZADO BINOCULAR 
OLYMPUS MODELO IX81 , com sistema de fluorescência, 
contraste de fase, câmera de captura de imagens 
monocromática de alta velocidade e estação de trabalho de 
imagens. 
 
Serviços a serem realizados: 
- Remoção de fungos e limpeza óptica dos elementos e 
caminhos de luz; 
- Reajustes mecânicos necessários; 
- Lubrificação das partes mecânicas; 
- Centralização da luz de iluminação transmitida halogenia e 
mercúrio para sistema de fluorescência e condensadores de luz; 
- Prevenção contra fungos e revisão no sistema elétrico; 
- Manutenção do computador e software. 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 32.360,00 

03 

 
Serviço de manutenção técnica, preventiva e correti va de 
MICROSCÓPIO A LASER CONFOCAL, OLYMPOS MODELO 
FV10i com sistema de iluminação a laser com 4 canais de cor 
405nm (17.1mW), 473nm(11.9mW), 559nm(15mW), 
635nm(9.5mW). 
 
Serviços a serem realizados: 
- Revisão do sistema ótico e de detecção; 
- Limpeza óptica da saída de imagem; 
- Reajustes mecânicos; 
- Lubrificação das partes mecânicas; 
- Ajuste dos condensadores de luz; 
- Prevenção contra fungos e revisão no sistema elétrico; 
- Ajuste do sistema motorizado porta-amostra de movimentos X 
e Y. 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 64.100,00 

 


