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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Goiás 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

 

PROCESSO: 23070.008291/2016-21 – ATA UTILIZÁVEL PELAS REGIONAIS GOIÂNIA, 

CATALÃO E JATAÍ 

 

PREGÃO Nº. 180/2016 – SRP 

 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA LABORATÓRIO, TAIS COMO MICROSCÓPIOS, ETEREOMICROSCÓPIOS, 

MICRÓTOMO E OUTROS 

 

VALIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS: 13/09/2017 A 12/09/2018. 

 

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADOS DAS REGIONAIS GOIÂNIA, CATALÃO E 

JATAÍ 

 

 

FORNECEDOR: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 33.131.079/0001-49 

-Endereço: AV. DA NACOES UNIDAS, 21711. SANTO AMARO. São Paulo-SP, CEP: 04.795-

100 

-E-mail: microbrasil@zeiss.com 

-Responsável: MANFRED HANKE 

-Telefone: (11) 5693-5500 

 

 
Item: 1 

Descrição: MICROSCOPIO 

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MARCA LEICA OU SUPERIOR, modelo 
DM750, com sistema óptico de correção infinita em cristal, iluminação LED, com tratamento antifúngico, de-
senvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de campo claro, com possibilidade futura para campo 
escuro, contraste de fase, epi-fluorescência, polarização, múltipla-observação, sistemas de vídeo/câmera digi-
tal, com as seguintes características: 1- Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engre-
nagens, para operação estável e livre de vibrações; 2- Alça vertical integrada para fornecer segurança ao usuá-
rio no deslocamento, transporte e armazenamento laboratorial; 3- Sistema de focalização com comandos ma-
cro e micrométrico coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto ajuste para manutenção da tensão 
correta; 4- Botões de focalização construídos em metal e revestidos com polímero, para operação suave e pre-

cisa, com escala em ambos os lados; (...) Para descrição completa favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 195 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 

Adjudicado por R$ 9.000,00 
Marca: CARL ZEISS 
Fabricante: CARL ZEISS 
Modelo / Versão: AXIO LAB A1 
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Item: 3 

Descrição: MICROSCOPIO 

Descrição Complementar: ESTEREOMICROSCÓPIO MARCA LEICA OU SUPERIOR, modelo EZ4, com sistema 
óptico incorporado à estativa, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina, com as seguintes características: 
1- Sistema óptico zoom com range mínimo de 0.8x a 3.5x (zoom inicial do range igual ou menor que 0.8x e 

zoom final do range igual ou maior a 3.5x).Aumentos contínuos de magnificação final com range de 12.8x à 
56x (magnificação inicial igual ou menor que 12.8x e magnificação final igual ou superior a 56x). Sem perda de 
foco quando a amostra é focalizada na maior magnificação e posteriormente em menores magnificações man-
tendo a parconfocalidade estável e inalterada; 2- Par de oculares fixas de 16x com campo visual de no mínimo 
14mm e ajuste interpupilar de 55mm a 75mm; 3- Campo de visão em 56x de no mínimo 3.5mm e em 12.8x 
de no mínimo 17.5mm e distância de livre de trabalho de no mínimo 100mm; 4- Base da estativa do estéreo 
com altura máxima de 37mm para melhor ergonomia, equipada com placa central circular transparente para 
iluminação transmitida; (...) Para descrição completa favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 91 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 5.300,00 
Marca: CARL ZEISS 
Fabricante: CARL ZEISS 
Modelo / Versão: STEMI 305 EDU 
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Item: 15 

Descrição: ULTRACRIOSTATO 

Descrição Complementar: CRIOSTATO PARA CORTES EM CONGELAÇÃO com as seguintes características: 1- 

Temperatura da câmara ajustável até -35¨c com indicador digital no painel frontal; 2- Descongelamento da 
câmara e da plataforma em modos manual para acionamento instantâneo, e programável para ocorrência au-
tomática à cada 24hs; 3- Seletor do horário atual; 4- Trava eletrônica do painel de controle para proteção dos 
parâmetros pré-selecionados; 5- Sistemas de refrigeração e isolamento da câmara em material livre de CFC; 
(...) Para descrição completa favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 84.000,00 
Marca: Thermo Scientific 
Fabricante: Thermo Scientific 
Modelo / Versão: HM525 
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FORNECEDOR: LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 

52.201.456/0001-13 

-Endereço: Rua Julio Gonzalez, 132. Ed. Memorial Office Building-15º-conj. 92, 93, e 94. 

Barra Funda. São Paulo-SP. CEP: 01.156-060.  

-E-mail: admin.finan@aotec.com.br 

-Responsável: MANOEL CARLOS FELIPE 

-Telefone: (11) 2764-2411 

 

 
Item: 5 

Descrição: MICROSCOPIO 

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MARCA LEICA OU SUPERIOR, modelo 
DM750, COM SISTEMAS DE VÍDEO/CÂMERADIGITAL, com sistema óptica de correção infinita em cristal, com 
iluminação LED, com tratamento antifúngico, , desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de 
campo claro, campo visual de no mínimo 20mm, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de 
fase, epi-fluorescência, polarização e múltipla-observação, com as seguintes características: 1- Estativa de alta 
estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações; 2- Alça 

de transporte integrada para fornecer segurança ao usuário no deslocamento, transporte e armazenamento 
laboratorial; 3- Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais, equipados 
com mecanismo de auto ajuste para manutenção da tensão correta; 4- Botões de focalização construídos em 
metal e revestidos com polímero, para operação suave e precisa, com escala em ambos os lados; (...) Para 
descrição completa favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 17.616,60 
Marca: Leica Microsystems 
Fabricante: Leica Microsystems 
Modelo / Versão: Leica DM750 
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Item: 7 

Descrição: MICROSCOPIO 

Descrição Complementar: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR MARCA LEICA OU SUPERIOR, modelo 
DM500, COM SISTEMAS DE VÍDEO/CÂMERA DIGITAL, com sistema óptico de correção infinita em cristal, com 

iluminação LED, com tratamento antifúngico, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de 
campo claro, com visual de no mínimo 20mm, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de fase, 
polarização, múltipla-observação, com as seguintes características: 1- Estativa de alta estabilidade construída 
em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações; 2- Alça de transporte integrada 
para fornecer segurança ao usuário no deslocamento, transporte e armazenamento laboratorial; 3- Sistema de 
focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto ajus-
te para manutenção da tensão correta; (...) Para descrição completa favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 15.876,92 
Marca: Leica Microsystems 
Fabricante: Leica Microsystems 
Modelo / Versão: Leica DM500 

 
 

 
Item: 9 

Descrição: MICROSCOPIO 

Descrição Complementar: ESTEREOMICROSCÓPIO MARCA LEICA OU SUPERIOR, modelo EZ4 E, com câmera 
de vídeo digital integrada ao corpo óptico do equipamento OU com câmera de vídeo digital em tubo trinocular 

com adaptador c-mount, para aplicações nas áreas de ensino e rotina, com as seguintes características: 1- 
Sistema de zoom com fator 4,4:1 e aumentos contínuos de 8x à 35x com foco constante por meio de botões 
com escala graduada; 2- Campo de visão de 5,7mm à 25mm e distância de trabalho de 100mm; 3- Câmera 
digital integrada ao corpo óptico do equipamento com slot para cartão SD, com resolução de 5 mega pixels, 
saída USB, Ethernet e HDMI OU Câmera digital instalada em tubo trinocular com slot para cartão SD, com re-
solução de 5 mega pixels, saída USB, Ethernet e HDMI; 4- Base retangular equipada com placa central circular 
transparente para iluminação transmitida por meio de LED integrada, a 4500ºK com vida útil de 25.000 horas; 
(...) Para descrição completa favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 15.219,47 
Marca: Leica Microsystems 
Fabricante: Leica Microsystems 
Modelo / Versão: Leica EZ4 E 
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Item: 11 

Descrição: MICROSCOPIO 

Descrição Complementar: ESTEREOMICROSCÓPIO MARCA LEICA OU SUPERIOR, modelo S8 APO, com de-
sign óptico Greenough, para trabalhos de rotina, ensino e pesquisa com as seguintes características: 1- Siste-
ma de lente objetiva apocromática de 1x, totalmente corrigida livre de distorções; 2- Fator de zoom relativo de 

8:1, faixa de aumento de 10x a 80x com distância de trabalho de 75mm; 3- Resolução máxima de 600 lp/mm, 
tubo trinocular integrado para instalação de câmera digital com ângulo de observação de 38¨ e ajuste de diop-
trias, distância interpupilar ajustável entre 55mm e 77mm; 4- Par de ocular de campo amplo de 10x/23mm, 
ajustável com possibilidade de inserção de retículos; 5- Coluna perfilada de 230mm, com comando de focaliza-
ção macrométrico coaxial e bilateral equipada com iluminadores integrados para luz incidente e transmitida 
através de LED; 6- Sistema de iluminação transmitida e incidente LED 6500¨K; (...) Para descrição completa 
favor consultar subitem 1.2 do Edital. 

Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 20.689,19 
Marca: Leica Microsystems 
Fabricante: Leica Microsystems 
Modelo / Versão: Leica S8 APO 

 
 

 

 

 



Pregão 180/2016 SRP   Validade da ata: 13/09/2017 a 12/09/2018  

Item: 13 

Descrição: MICRÓTOMO 

Descrição Complementar: MICRÓTOMO, TIPO* SEMI AUTOMÁTICO, MODELO ROTATIVO, AJUSTE AJUSTE 

DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, ESPESSURA CORTE CORTE ATÉ 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE DES-
BASTE ATÉ 300 MICRA, COMPONENTES C/ SUPORTES, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA 

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE 
 

 
Adjudicado por R$ 59.755,00 
Marca: Leica Biosystems 
Fabricante: Leica Biosystems 
Modelo / Versão: Leica RM2245 
 

 


