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Universidade Estadual
da Região Tocantina
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ERRATA 002/2018 - UEMASUL
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-CSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106300/2018-UEMASUL
O Pregoeiro da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão UEMASUL, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que fica alterado o edital da
licitação, o ITEM 3 do Anexo 1- Termo de Referência , nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

09

KIT COM TRES PIPETAS AUTOMATICAS ajustáveis que
abrange a faixa de volume de 2 A 1OOOML: Uma Pipeta com
intervalo de uso de 2 a 20 µL com incrementas de escala de
0,01 µL , precisão menor ou igual a 0,03µL I 0,30 % e
exatidão ± O,10µL I ± 1,0 %, Uma Pipeta com intervalo de
uso de 20 a 200 µL com incrementas de escala de O,1 µL ,
precisão menor ou igual a 0,20µL I O,15 % e exatidão ±
0,50µL I ± 0,8 %, Uma Pipeta com intervalo de uso de 100 a
1000 µL com incrementas de escala de 1 µL , precisão menor
ou igual a 0,6µL /O, 15% e exatidão ± 3µL / ± 0,8% , Um rack
com 96 ponteiras D200 , Um rack com 96 ponteiras D1000 ,
Três suportes ind ividuais "Single", Um pacote com 1O
"Coloris" , Três sacos plásticos para eventuais retornos para
revisão periódica, Um Guia de Pipetagem original, Um
certificado de calibração (Certificado de Conformidade) para
cada pipeta, Um manual de operações , Todas as pipetas
com corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF
para maior resistência a ambientes de laboratórios , Todas as
pipetas com pistão em aço inox 316 altamente polido isento
de lubrificante (graxa de qualquer tipo) e permitem o ajuste
do volume pelo volúmetro ou pelo botão superior, Todas as
pipetas com botão com código de cores para facilitar a
identificação dos diferentes modelos .
Exclusivo para ME/EPP/MEI Lei Estadual nº 10.403/2015.

01

R$ 7.069,25

R$ 7.069 ,25

01

R$ 7.069 ,25

R$ 7.069 ,25

LEIA-SE:
PIPETA MULTICANAL DE ALTA PRECISÃO, MODELO
P12X10

09

PIPETA MULTICANAL AUTOMÁTICA AJUSTÁVEL QUE
ABRANGE A FAIXA DE VOLUME DE 0,5 A 10 µL: Intervalo
de uso: 0,5 a 1O µL; Incrementas de escala: 0,01 µL ;
Quantidade de canais: 12 canais ; Detalhes: - Precisão: :5
0,04 µL / :5 8 %; - Exatidão: ± 0,08 µL / ± 16 %; - Pistão em
aço inox 316 , altamente pol ido ; - Mecanismo de
deslocamento do conjunto de pistões guiado por trilhos ,
garantindo a mesma performance em todos os canais; Ejetor de ponteiras destacável do corpo da pipeta, em aço
inoxidável e com espaçador para redução da força de
ejeção ; - Toda a parte inferior autoclavável ; - Trava do
volume para evitar alterações durante a operação; - Código
bid imensional de identificação gravado no corpo da pipeta
ara rastreabilidade ; - Botão com códi o de cores ara
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facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiras
Diamond correspondentes; - Alça que permite manter a
pipeta na palma das mãos mesmo com ela aberta; Fabricada dentro da norma ISO 9001 ; - Acompanha
certificado individual de calibra ão com seu número de série.

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e
termos do Edital e que a sessão pública fica mantida para o dia 03 de agosto de
2018, às 09h00min no auditório da UEMASUL, localizado na Rua Godofredo Viana,
1.300, Centro, Imperatriz/MA. Permanecem inalteradas as demais condições e termos
do Edital.

Imperatriz, 24 de julho de 2018.

