
 

 

 

 

 
 

 

ATA PESQUISA DE PREÇOS FRACASSADA  

 

PROCESSO PESQUISA DE PREÇOS Nº 009/2022 - HPP 

CONVÊNIO PRONON 2018 LLA – SIPAR 25000.043593/2018-67  

RESPONSÁVEL SARA DIAS LAGADINOF 

DATA 10/02/2022 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2021 às 16h00min, na sala de reuniões do Setor de Compras 

do Hospital Pequeno Príncipe, situada na Avenida Silva Jardim, nº. 1639 - 1° andar, Água Verde, na 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se os membros da Comissão Licitação da Associação 

Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA 

REFRIGERADA DE MESA, atendendo os interesses da Associação Hospitalar de Proteção à Infância 

DR. Raul Carneiro – Hospital Pequeno Príncipe.  

 

1 – DO OBJETO 

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE MESA 

Qtde. 
 

Ref. 
 

 
Especificação 

Valor Unitário 
Máximo 

Valor Total 
Máximo 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN 

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:  

Centrífuga refrigerada de mesa com robustez e capacidade para tubos e 
placas; 

Velocidade máxima: 20.000 x g ou maior; 
Operação silenciosa, com nível de ruído <59 dB(A) com os rotores indica-
dos abaixo; 
Temporizador: de 1 a 99 min ou superior, ajustes de 1 minuto ou mais fino, 
com modo contínuo; 
Tampa com trava eletrônica motorizada; 
Função de centrifugação breve (short spin); 
Possibilidade de setagem e visualização da força centrífuga em RPM ou 
RCF; 
Painel digital com visualização de parâmetros de tempo, velocidade e força 
centrífuga; 
Intervalo de temperatura de - 9°C a 40°C, ou amplitude maior mantendo 
esta faixa; 
Manutenção da temperatura desejada até após o final da corrida; 
Sistema de fechamento rápido e confiável da tampa do rotor; 
Função de pré-refrigeração rápida; 
Peso aproximado sem rotor: até 99 kg; 
Número de programas armazenáveis: 35 ou mais. 
Possibilidade de adaptadores que acomodam tubos e frascos de 0,2 mL a 
750 mL; 
Aceita rotor para placas para centrifugação de vários tipos de placas; 
Tecnologia de controle dinâmico do compressor (DCC) para desempenho 
otimizado da refrigeração; 
Dimensões máximas (LxPxA): 72 × 68 × 37 cm; 
Alimentação: 220V ou bivolt, 50-60 Hz; 
Consumo de energia entre 1000 W e 1700 W; 
 
ACESSÓRIO / COMPONENTES: 
Fornecida com chave para troca de rotor e com os seguintes três rotores e 
acessórios para centrifugação de tubos tipo Falcon de 15 ml e de 50 ml, 

R$ 49.000,00 R$ 49.000,00 



 

 

 

 

 
 

 

placas de PCR/MTP e tubos tipo Eppendorf de 1,5 ml: 
a) Rotor basculante (de balanço livre), com velocidade máxima acima de 
3.200 x g, com capacidade para tubos desde 0,2mL a 100mL. com possibi-
lidade de carregamento misto. Deve incluir: rotor, tampas estanque ao ae-
rossol para centrifugação de amostras biológicas, cestos para tubos, adap-
tadores para tubos de 15 e 50mL (no mínimo 5 tubos de 50 mL por adap-
tador e no mínimo 10 tubos de 15 mL por adaptador), cestos/adaptadores 
para placas tipo PCR e tipo MTP. 
b) Rotor de ângulo fixo para 30 tubos tipo Eppendorf de 1,5 ml e 2 ml, ve-
locidade máxima acima de 20.000 x g, com tampa anti-aerosol, em alumí-
nio anodizado com alta resistência a substância químicas. Rotor e tampa 
autoclaváveis. 
Deve incluir: Rotor, tampa; 
c) Rotor de ângulo fixo para tubos de 5 mL até 50 mL, com adaptadores 
para tubos de 50 mL e de 15 mL,velocidade máxima acima de 20.000 x g, 
com tampa anti-aerosol, ângulo de 45°, em alumínio anodizado com alta 
resistência a substância químicas. Rotor, tampa e adaptadores autoclavá-
veis. 
Deve incluir: Rotor, tampa. 

COMPLEMENTAÇÃO DO DESCRITIVO TÉCNICO 

GARANTIA:  
Fornecedor deverá oferecer no mínimo 1 (um) ano de garantia a partir da data de entrega 
do equipamento 

REGISTRO ANVISA  O equipamento deve ter registro na ANVISA e conformidade com normas de segurança. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  O fornecedor deverá possuir assistência técnica no Brasil. 

MANUAL DE SERVI-
ÇO/OPERAÇÃO:  

O fornecedor deverá fornecer manual de operação. 

PRAZO DE ENTREGA: 
O fornecedor deverá realizar treinamento para o usuário de no mínimo 2 (duas) horas, de 
acordo com a disponibilidade do setor. 

 

2 – DAS EMPRESAS CONVIDADAS 

Foram regularmente convidadas para esta Pesquisa de Preços as empresas abaixo relacionadas: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

3 – DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

Apresentaram propostas tempestivamente, para o processo de Pesquisa de Preço nº 

120/2021, somente as empresas relacionadas abaixo: 

a) SOTELAB EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA PARA LABORATÓRIOS, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.115.603/0001-00, apresentou proposta de 

preços que perfaz a importância total de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) 

b) EPPENDORF DO BRASIL LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.010.937/0001-36, apresentou proposta de preços que perfaz a importância total de R$ 

154.323,20 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos) 

 

4 – DO JULGAMENTO 

Ato contínuo, fica a presente Pesquisa de Preços finalizada como FRACASSADA, uma vez que 

a mesma não alcançou a totalidade mínima necessária de três propostas válidas.  

 

Nada mais a constar, deu-se por encerrada a sessão e eu, Sara Dias Lagadinof, lavrei a 

presente ata.  

  

Curitiba, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

Sara Dias Lagadinof 

Analista de Licitações 

          

       

 

 


