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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Nitrogênio Líquido

A licitante vencedora deverá realizar o monitoramento remoto dos níveis dos tanques que 

serão utilizados no armazenamento

de Nitrogênio Líquido, com a devida assistência técnica e manutenção. A licitante 

vencedora deverá instalar, junto aos Laboratórios de RMN  e  NAPO, do Departamento de 

Química, tanques criogênicos para a estocagem do nitrogênio líquido, sem custos 

adicionais ao comprador. Deverá ser levando em conta o consumo médio mensal de 

nitrogênio liquido pelos aparelhos, por isso sugerimos a visita de técnicos das empresas 

interessadas. A  licitante vencedora deve comprometer-se na entregar, manter o 

monitoramento remoto do nivel dos tanques de nitrogênio líquido de forma ininterrupta até o 

esgotamento total da quantidade adquirida nesse processo e a fazer a manutenção dos 

reservatórios durante o período de suprimento, sem qualquer custo adicional. O reservatório 

de nitrogênio líquido para o abastecimento dos cromatógrafos e evaporadores devem ser 

instaladas dentro do prazo de cinco dias corridos a partir da data do empenho.

Prazos maiores para a instalação do depósito de nitrogênio líquido podem ser negociados, 

porém não maiores que dez

dias corridos, desde que a firma se comprometa, durante esse período, fazer entregas de 

nitrogênio líquido semanais, por

outra forma apropriada. As licitantes  interessadas poderão realizar visitas técnicas aos 

laboratórios.

Locais de entrega: Laboratório NAPO, prédio 15A e Laboratório

de RMN, Prédio 18 - Departamento de Química/CCNE/UFSM                     

50.000,00 _______________ _____________Metro Cúbico

2 LOCACAO DE de dois tanques criogênicos mensais com capacidade aproximada de 3000 

litros cada, perfazendo um

total de 24 locações anuais.

Um a ser instalado no Laboratório NAPO, prédio 15A e outro no Laboratório de RMN, 

ambos do Departamento de

Química/CCNE/UFSM.

O reservatório de nitrogênio líquido para o abastecimento dos cromatógrafos e evaporadores 

devem ser instaladas dentro do

prazo de cinco dias corridos a partir da data do empenho.

Prazos maiores para a instalação do depósito de nitrogênio líquido podem ser negociados, 

porém não maiores que dez

dias corridos, desde que a firma se comprometa, durante esse período, fazer entregas de 

24,00 _______________ _____________Unidade
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nitrogênio líquido semanais, por

outra forma apropriada.

Locais de entrega: Laboratório NAPO, prédio 15A e Laboratório de RMN, Prédio 18 - 

Departamento de Química/CCNE/UFSM

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


