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Instrumentos e Equipamentos de Laboratório UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA EDUCACAO

PregãoX

1 Un 10,00MICROSCOPIO, estereoscopio, binocular com iluminacao episcopica e diascopica, sistema de aumento 
tipo galileo ( passo a passo), em material resistente a corrosao e ao uso intenso; formato que proporcione 
ergonomia ao usuario e economia de espaco na bancada; material e formato que aumentem a estabilidade 
do conjunto; trava para ajuste de altura; parafusos oara focalizacao permitindo uma distancia minima de 
trabalho de 90mm; estativa com iluminacao interna, sistema de iluminacao incidente para episcopia 
(refletida) sobre a placa preta e branca de base; 6V ou 12V/20 W; sistema de iluminacao transmitida por 
placa de vidro-mate (fosco) sobre a base com lampada luminosa (alavanca deslizante, botao e/ou digital), 
fonte de iluminacao bivolt 110/220 V. conversao automatica, as lentes do microscopio devem ser 
confeccionadas em cristal, oculares W 10X/ 23 focalizavel e de campo amplo; um par de oculares 
ajustaveis ao espaco interpupilar e a dioptria; oculares com seta indicadora; protetores oculares 
(confeccionados com material anti-fungo), corpo do microscopio, tubo de observacao binocular inclinado 
com angulo entre 30 e 45º e ajuste do espaco interpupilar e da dioptria; sistema de aumento com zoom de 
no mínimo 80X; acessorios: capa protetora; lampada de reversa; fusiveis de reserva; manual de instrucao 
em portugues, base de metal reforcado, presilhas para fixacao de objetos.

>> 
Ref. SAEB => 66.50.00.00055433-2

2 Un 2,00ESTEREOMICROSCOPIO, com tubo adaptador para camara de video, ajuste interpupilar 55 mm ~ 75 
mm, ajuste nas duas porta de +/- 5 diotropia, inclinado 45 o rotacao 360 o com pino de trava, aumento 
minimo 10 x maximo 160 x, iluminacao com lampada de halogeneo transmitida de 10 watts e refletida de 
15 watts com controle independente de intensidade luminosa e iliminacao.

>> 
Ref. SAEB => 66.50.00.00100050-0
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OBSERVAÇÃO PARA O PCT
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