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Santa Maria, 07 de Abril de 2016.   

 

1º ADENDO A TOMADA DE PREÇO Nº 2016/5030007-01 
 
A Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, torna publico alterações ao 
edital supracitado: 
 

1. Alteração do Anexo IV da Licitação : 

 
- Onde se lê: 

 

ANEXO IV 
 

Item Especificação Quant.  
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

01 

Computador desktop -  

a) PROCESSADOR: cachê 8MB, 2.8GHz, 4/8, DDR4-1866/2133, DDR3L-
1333/1600, @1.35V;   
b) MEMÓRIA RAM: 8 Gb (mínimo),  
c) DISCO RIGIDO: 1 TB;  
d) PLACA DE VIDEO: 1Gb;  
e) FONTE: 500W com PEC ativo;  
f) PLACA MÃE LGA 1150 com suporte a SATA III 
g) MONITOR: tela de 18,5”, Full HD,  
h) com sistema Windows 8.1,  
i) unidade de DVD/RW,  
j) teclado multimídia português Brasil ABNT2;  
l) mouse ótico USB;  
m) gabinete 4 baias com 06 portas USB não sendo admitida a expansão das 
portas por placa PCI ou hubs externos. 

04 

  

04 

Germinador tipo Mangelsdorf  
Germinador de sementes Mangelsdorf com fotoperiodo e alternância de 
temperatura. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi 
eletrostático. Câmara interna em aço inoxidável 304 com polimento tipo 
espelho para 60°C. Dez trilhos na câmara interna para movimentar as 
bandejas. Controlador de temperatura digital micro processado, com rampa e 
patamar. Precisão de +/- 1ºC, no interior da câmara, sensor PT100, precisão 
de +/- 1ºC, uniformidade +/- 2°C, com funcionamento em ambiente com 
temperatura de + 7°C até 60ºC. Controle de fotoperiodo através de controle 
no painel de programador digital Clip com 4 lampadas fluorescentes e 
controlador para alternancia de temperatura analogico. Dimensões externas: 
L=720 x P=650 x A=1500mm. Deve acompanha manual de instruções com 
termo de garantia, 5 prateleiras no minimo. 

01 

  

 

- Lê se: 
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Item Especificação Quant.  
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

01 

Computador desktop -  

a) PROCESSADOR: cachê 8MB, 2.8GHz, 4/8, DDR4-1866/2133, DDR3L-
1333/1600, @1.35V;   
b) MEMÓRIA RAM: 8 Gb (mínimo),  
c) DISCO RIGIDO: 1 TB;  
d) PLACA DE VIDEO: 1Gb;  
e) FONTE: 500W com PEC ativo;  
f) PLACA MÃE LGA 1150 com suporte a SATA III 
g) MONITOR: tela de 21,5”, Full HD,  

h) com sistema Windows 8.1,  
i) unidade de DVD/RW,  
j) teclado multimídia português Brasil ABNT2;  
l) mouse ótico USB;  
m) gabinete 4 baias com 06 portas USB não sendo admitida a expansão das 
portas por placa PCI ou hubs externos. 

04 

  

04 

Germinador tipo Mangelsdorf  
Germinador de sementes Mangelsdorf com fotoperiodo e alternância de 
temperatura (O equipamento deve possibilitar programação prévia e 
obtenção de temperaturas alternadas dentro do inter valo de 24 horas, 
especialmente a temperatura de 20 graus Celsius por  12 a 16 horas e 30 
graus Celsius outras 8 a 12 horas, de forma automát ica, conforme 
programação) . Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi 
eletrostático. Câmara interna em aço inoxidável 304 com polimento tipo 
espelho para 60°C. Dez trilhos na câmara interna para movimentar as 
bandejas. Controlador de temperatura digital micro processado, com rampa e 
patamar. Precisão de +/- 1ºC, no interior da câmara, sensor PT100, precisão 
de +/- 1ºC, uniformidade +/- 2°C, com funcionamento em ambiente com 
temperatura de + 7°C até 60ºC. Controle de fotoperiodo através de controle 
no painel de programador digital Clip com 4 lâmpadas fluorescentes e 
controlador para alternância de temperatura analógico. Dimensões externas: 
L=720 x P=650 x A=1500mm. Deve acompanha manual de instruções com 
termo de garantia, 5 prateleiras no mínimo. 
 

01 

  

 

2. Alteração da Data de abertura: 

O presente Adendo altera a Data de Abertura dos envelopes para: 

 

Data de abertura dos envelopes:  
1ª. Abertura dia 19/04/2016, às 14:00 h (envelope 1);  
2ª. Abertura dia 26/04/2016, às 14:00 h (envelope 2).  
 

Os demais itens permanecem inalterados. 

_______________________________ 
Lidiane Daniela Toso  

Comissão de Licitação - FATEC                                                                                        


