
ANEXO II 

Aquisição de equipamentos (microscópio e clorímetro) para uso junto à Vigilância Sanitária, 

coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 1 Unid. 

Microscópio biológico binocular modelo E200, com as seguintes características: 

Corpo robusto e estável, com sistema de iluminação pré centrada segundo Koeler, com 

lâmpada de 20W em halogênio, deve possuir revólver quádruplo reverso, subplatina 

porta condensador, com movimento vertical de 30mm. Sistema ótico infinito, com 

tratamento antifungos, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. 

Tubo binocular, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75mm, inclinação 

ergonômica de 30 ou 180 graus. Par de oculares com campo amplo de 20mm, com 

alojamento para retículo de 27mm. Sistema de focalização macro com ajuste de 12,7 

mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,2 mm por rotação e leitura mínima de 2 

mícron.Platina mecânica, devendo ter superfície retangular de 160,5 x 208,5mm com 

charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Sistema de re-foco, 

velocidade na rotina e proteção contra quebra de lâmina. Condensador de ABBE, para 

campo claro com diafragma de íris. Filtro azul para reajuste do balanço de cor, e filtro 

difusor incorporado à base. 

Objetiva E Planacromática de 4x/0,10 

Objetiva E Planacromática de 10x/0,25 

Objetiva E Planacromática de 40x/0,65, com proteção retrátil 

Objetiva E Planacromática de 100x/1,25, com proteção retrátil e imersão a óleo. 

Capa plástica e manual de instruções. Lâmpada 6V-20W. Tensão de alimentação 110 v. 

2 1 Unid. 

Clorímetro digital portátil microprocessado, sendo que efetue leitura de cloro livre e 

total no método DPD, display LCD de matriz de pontos, escala: 0,0 a 4,0ppm; 

resolução: 0,01; precisão: ± 0,02ppm; precisão fotométrica: 2%; fonte de luz: diodo 

550nm. Fonte de alimentação através de bateria 9VDC alcalina ou fonte de alimentação 

110/220VAC. Deverá ser fornecido junto ao clorímetro 1 (uma) cubeta para análise, 1 

(uma) cubeta para o branco, 1 (uma) cubeta de padrão de cloro, 1 (uma) colher de 

dosagem, estojo para transporte, eliminador de pilhas 12VDC e manual de instruções. 

Deve atender a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Garantia de 12 meses. 

 


