
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de equipamentos (microscópio e 

clorímetro) para uso junto à Vigilância Sanitária, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 

038/2014, bem como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais no 3.697/2000, 

3.555/2002 e 5.504/2005. 

1. O prazo de entrega dos produtos será até 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da requisição de mercadorias. 

2.  O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 

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

coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

Item Qtde. Unid. DESCRIÇÃO Marca Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

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. 

   

TOTAL GERAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


