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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto definir o conjunto de elementos técnicos que 
deverão nortear a execução dos procedimentos administrativos para eventual aquisição de 
equipamentos para laboratório, aulas práticas e projetos de ensino, pesquisa e extensão a serem 
desenvolvidos no campus Ibatiba, conforme especificações e exigências constantes neste Termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1    A solicitação se justifica em função da necessidade de suprir as necessidades de diversas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo vários projetos. Os bens a serem adquiridos 
neste processo são classificados como materiais de bem comum. 

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 
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1 

Centrífuga refrigerada de 
alta rotação para tubos, 
ajuste: digital; volume: 
até 100 ml, capacidade: 
até 32 unidades, rotação: 
até 15.000 rpm, com 
controle de temperatura 
até 40 °C, com 
temporizador até 99 min; 
componentes: com 
adaptadores para tubos 
1.5, 5, 10, 15, 50 ml. 

UN 1 - 2 - - - 1 - - 2 2 2 1 - - 11 

2 

Incubadora BOD Digital 
Microprocessada, ajuste: 
controlador de 
temperatura digital; 
gabinete construído em 
aço com tratamento 
anticorrosivo e pintura 
eletrostática, montado 
sobre pés niveladores; 
capacidade para até 4 
prateleiras; circulação 
forçada de ar; sistema de 
segurança contra 
superaquecimento 

UN 1 - 1 - - - 1 - - - 4 - 3 1 - 11 
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através de termostato; 
painel frontal superior 
com controlador de 
temperatura, chave geral 
e LEDs com indicação de 
aquecimento e 
refrigeração; potência 
sugerida: 800 watts; 
alimentação: 110 ou 220 
volts; faixa de trabalho: 
Temperatura: de -10 a 
60º C, capacidade: 350 
litros. 

3 

Bureta, tipo digital, 
volume 50 ml, escala 
precisão de até 3 casas 
decimais, acessórios com 
válvula de segurança. 

UN 2 - 1 3 - - 2 2 2 - 2 4 - - - 18 

4 

Mesa agitadora orbital 
horizontal com caixa em 
chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo 
e pintura eletrostática. 
Com diâmetro de no 
mínimo 370×420×100 
mm e plataforma até 7,5 
kg com regulador de 
rotação. Acompanhado 
de uma plataforma em 
alumínio para fixação de 
15 a 30garras para 
erlenmeyers de 125 ou 
250ml, em aço inox. Com 
voltagem de 220volts. 

UN 1 - 1 - - - 1 - - - 1 2 - - 1 7 

5 

Agitador tipo vórtex. 
Velocidade de 100 a 
3.300 rpm; movimento 
orbital; operação 
contínua ou acionada por 
toque, suporte para tubo 
cônico ou tipo 
plataforma, 
intercambiáveis; controle 
analógico de ajuste de 
velocidade; pés especiais 
para melhor fixação na 
bancada; Alimentação 
elétrica: 120 V/60 hz; 
potência 30 W. 

UN 2 2 10 1 - - - 3 1 - - 5 8 - - 32 

6 

Estufa Microprocessada 
com Circulação Forçada 
de Ar. Capacidade: até 
1200 Litros; Controlador 
eletrônico 
microprocessado; 
indicação digital da 

UN 1 - - 1 - - - - - - 1 1 1 - - 5 
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temperatura através de 
termômetro digital; Faixa 
de trabalho de até 200° C; 
Potência sugerida de 
4500 W. Motor para 
circulação forçada do ar, 
Entrada e saída 
reguláveis, para 
renovação e circulação de 
ar. Câmara em aço inox. 
Tensão: 110 ou 220v (50 
a 60Hz); Fusível de 
segurança. 

7 

Sistema de Cromatografia 
Gasosa Acoplada a 
Espectrometria de 
Massas (GC/MS) 
 
O sistema deve ser 
composto por um 
cromatógrafo em fase 
gasosa compatível para 
realizar análises no modo 
Fast GC, apresentar um 
injetor do tipo 
Split/Splitless, detector 
de massas do tipo single-
quadrupolo de alta 
sensibilidade e auto-
amostrador para 
amostras líquidas, com os 
seguintes detalhes: 
 
a) Espectrômetro de 
massas: deve ser do tipo 
quadrupolo com pré-
quadrupolo com fonte de 
Ionização por impacto de 
elétrons (EI) com energia 
variável ente 10 a 150eV 
ou superior, corrente de 
Ionização entre 5 e 250uA 
ou superior e 
temperatura selecionável 
entre 140 a 300°C ou 
superior; deve apresentar 
o seguintes modos de 
análise: varredura de Íons 
(full scan), 
monitoramento de íons 
selecionados (método 
SIM) e varredura SIM e 
SCAN verdadeiramente 
simultâneas. Deve 
apresentar interface para 
colunas microbore 

UN 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - 7 
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(0,1mm) capilares (0,25-
0,32mm) e megabore 
(0,53mm) e possibilitar o 
trabalho com fluxo 
máximo de pelo menos 
10mL/min para EI. O 
sistema de ionização deve 
contar com estrutura de 
filamento duplo que deve 
ser comutável 
automaticamente para 
evitar paradas não 
programadas. O sistema 
de vácuo deve ser de 
bombeamento à vácuo 
diferencial, com bomba 
turbomolecular e com 
medidor de vácuo 
dedicado com o intuito 
de manter o maior vácuo 
possível para análises de 
alta sensibilidade. O 
sistema deve operar com 
as leituras no intervalo de 
massas de pelo menos 
1,5 a 1.090 u.m.a ou 
superior, e apresentar 
uma velocidade máxima 
de varredura não inferior 
a 20.000 u.m.a./seg de 
forma a garantir a 
confiabilidade analítica e 
velocidade na aquisição 
de qualquer resultado. O 
sistema deve apresentar 
estabilidade de massas e 
pelo menos 0,1 
u.m.a./48h (à 
temperatura constante) e 
o detector deve ser uma 
multiplicadora de 
elétrons de dinodo 
contínuo, com deflector 
fora de eixo e faixa 
dinâmica de pelo menos 
8x106; deve apresentar 
sensibilidade de pelo 
menos 1pg de 
Octafluoronaftaleno 
avaliando-se o íon de m/z 
272 em SCAN com 
relação S/R > 2.000:1 
(utilizando He como gás 
de arraste), e IDL menor 
que 10 fg de OFN, 
estatisticamente derivado 
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a 99% de nível de 
confiança calculado pela 
área de 8 injeções 
consecutivas, 
monitorando o ion m/z 
272. Deve ser possível a 
seleção de até 64 canais x 
128 massas no modo 
SCAN e o sistema deve 
apresentar calibração 
automática, sendo que o 
sistema permite a 
entrada do padrão de 
calibração (PFTBA) por 
meio de válvula 
solenóide. O sistema 
deve acompanhar bomba 
rotatória de 30L/min. 
para pré-vácuo, kit de 
ferramentas para 
manutenções básicas, Kit 
de utilidades para 
instalação e demais itens 
para colocar o 
equipamento em marcha 
e em perfeito 
funcionamento. 
b) Cromatógrafo Gasoso: 
deve ser controlado por 
software em Windows 7 
ou 10 ou também pode 
ser controlado pelo painel 
"touch screen" do próprio 
equipamento. O sistema 
deve incluir um injetor 
capilar Split/Splitless com 
controlador de fluxo e 
pressão automática 
dedicada. O forno de 
colunas deve operar na 
faixa de temperatura de 
5°C, ou menos, acima da 
temperatura ambiente 
até 450°C e possibilitar o 
resfriamento de 450°C 
até temperatura inferior 
a 50°C em 4 minutos ou 
menos com a 
possibilidade de 
selecionar a velocidade 
com a qual este 
resfriamento é feito com 
o intuito de conservar a 
vida útil da coluna 
analítica que está sendo 
utilizada. A programação 
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de aquecimento do forno 
deve ser feito em até 20 
rampas pelo menos. O 
sistema deve permitir 
ainda que seja conectado 
a um sistema de exaustão 
de gases. O equipamento 
deve contar com um 
controlador eletrônico de 
fluxo e pressão com 
ajuste automático através 
do software operando na 
faixa de pressão de 0 a 
1.000 kPa ou um pouco 
mais (0 a 145psi) com 
resolução da variação da 
pressão de pelo menos 
0.1kPa (0.001psi). Deve 
ser possível a utilização 
de pelo menos 3 rampas 
de programação de 
pressão. O sistema deve 
permitir a seleção dos 
parâmetros de controle 
dos gases, incluindo 
pressão de entrada, fluxo 
da coluna, velocidade 
linear, "make up" dos 
gases e razão de split do 
injetor. O sistema deve 
ser capaz de operar na 
faixa de fluxo de 0 até 
1.250mL/min ou um 
pouco mais (utilizando-se 
Hélio como gás de 
arraste). O Sistema deve 
possuir sensores de 
temperatura e pressão 
ambientes, monitorando 
e ajustando 
automaticamente as 
mudanças de 
temperatura e pressão, 
proporcionando maior 
precisão de tempo de 
retenção. 
c) O injetor Split/Splitless 
deve operar nos 
seguintes modos de 
injeção: Injeção direta, 
fluxo constante, pressão 
constante, rampa de 
pressão e rampa de fluxo, 
além de permitir injeções 
em “split”, “splitless”. O 
sistema deve apresentar 
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controle do Split de 0 a 
9.999,9:1 ou superior e 
operar a temperatura 
máxima de até 450°C com 
faixa de pressão de 0 a 
1.000kPa ou um pouco 
acima. Deve ser possível a 
instalação de uma luz 
interna no forno que 
permita facilitar o 
manuseio de acessórios 
neste compartimento e a 
troca de colunas. O 
equipamento deve contar 
ainda com um sistema de 
economia de energia e 
gases integrado, de modo 
a operar com o menor 
gasto energético possível.  
d) O Injetor automático 
para amostras líquidas 
deve apresentar 
capacidade de operar 
com volumes de injeção 
de 0,1 a 5,0uL ou mais 
(em incrementos de 
0,1uL) e opções de 
injeções de outros 
volumes substituindo-se a 
seringa pra atender estes 
volumes. Deve apresentar 
controle da velocidade de 
injeção e do tempo de 
residência (permanência 
da agulha no injetor após 
injeção). A lavagem da 
seringa deve poder ser 
realizada de 1 até 15 
vezes ou mais com 
solvente depois da 
injeção e de 1 até 15 
vezes ou mais antes da 
injeção. O modo de 
injeção pode ser de 
agulha fria ou lavagem 
com solvente e o 
equipamento deve 
apresentar linearidade de 
volume de injeção melhor 
que +/- 0,5%. O sistema 
deve ter capacidade para 
armazenar 8 amostras ou 
mais (incluso) em rack e 
ter a capacidade de 
operar com carrossel para 
até pelo menos 150 
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amostras (opcional). Deve 
ser possível injetar as 
amostras de 1 até 99 
vezes e os frascos a 
serem utilizados devem 
ser de volume de 2,0mL 
de vidro com tampa e 
septos. 
e) Software para controle 
operacional: deve ser 
capaz de ajustar todos os 
parâmetros do 
espectrômetro de 
massas, cromatógrafo 
gasoso, injetor(es), 
amostrador automático e 
também ser capaz de 
fazer o gerenciamento: 
ligar e desligar os 
sistemas de bombas, as 
unidades do MS, GC e 
periféricos. Deve emitir 
alarmes sonoros 
indicando possíveis falhas 
no sistema. Deve ser 
capaz da elaboração do 
“auto-tuning” e "Shut 
down" e indicação da 
humidade e vácuo no MS. 
Deve permitir a aquisição 
dos dados do detector de 
massas e fazer o 
processamento dos 
mesmos, tais como: 
Integração da área do 
pico do cromatograma, 
quantificação através de 
normalização corrigida, 
padrão interno e externo, 
pesquisa de compostos 
em até 5 (cinco) 
bibliotecas 
simultaneamente, 
supressão  de  
“background”  no  
espectro  de  massas;  
emissão de relatórios, 
incluindo resultados de 
pesquisas em bibliotecas. 
Deve permitir ainda o 
acesso remoto através da 
internet, dado a 
necessidade do cliente e 
autorizações para que 
este procedimento seja 
possível de ser realizado. 
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Deve acompanhar ainda: 
biblioteca NIST/EPA/NIH 
2017 contendo pelo 
menos 306.622 espectros 
de massa e ferramenta 
adicional de busca em 
biblioteca específica para 
ser utilizada em análises 
de resíduos de pesticidas 
(metodologias 
previamente 
desenvolvidas com 
energias de ionização já 
determinadas, condições 
cromatográficas definidas 
e biblioteca específica a 
esta classe de 
compostos). 
e) Deve acompanhar uma 
coluna capilar com fase 
5% difenil/95%dimetil-
polisiloxano 
(30mX0,25mmX0,25um) 
e uma coluna capilar com 
fase 100% 
dimetilpolisiloxano 
(30mX0,25mmX0,25um),  
f) Deve acompanhar 
computador com as 
seguintes características 
mínimas: Processador 
Intel® Core™ i5-7500, 
memória RAM de 8GB, 
HD de 500GB, Placas de 
som, vídeo e rede on-
board, unidade de DVD-
RW, Monitor LCD de 23", 
Windows 10 PRO 64 Bits, 
5 portas USB disponíveis 
e impressora.  
g) Deve acompanhar 
também um No-break 
compatível a operar com 
o sistema durante 15 
minutos de queda de 
energia para correto 
desligamento do sistema 
em caso de falta de 
energia. 
h) A empresa ganhadora 
deverá ser responsável 
pela instalação do 
equipamento e 
treinamento operacional 
dos usuários em um 
processo de instalação 
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que dure em torno de 
40horas/semanal, além 
de custear hospedagem, 
viagem e alimentação do 
engenheiro responsável. 
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8 

Sistema de cromatografia 
líquida de alta eficiência 
(HPLC) 
O sistema deve ser 
totalmente modular, 
composto por: 
- Uma bomba 
cromatográfica de alta 
pressão (para 
impulsionamento da fase 
móvel pela coluna) com 
mecanismo de duplo 
pistão paralelo de micro 
volume, permitindo 
trabalhar com fluxo de 
0,001mL/min (ou menos) 
até 10,000mL/min. e faixa 
de pressão de trabalho de 
1,0 a 62Mpa (ou mais). O 
sistema deve possibilitar 
efetuar purga 
automaticamente, deve 
conter kit para lavagem 
automática dos pistões da 
bomba, apresentar 
válvula para efetuar 
gradiente quaternário de 
baixa pressão assim como 
câmara de mistura das 
fases móveis. Para operar 
em modo gradiente o 
sistema deve permitir a 
operação de 1 a 100% em 
passos de 0,1% e 
apresentar acuracidade 
na precisão do gradiente 
não maior que +/- 0,5%. 
Deve ser capaz de operar 
com pH de 1 a 14 e em 
temperatura ambiente de 
4 a 35°C. Deve ser 
possível a programação 
para variação de fluxo, 
pressão, evento, 
repetição de programa, 
concentração (para 
gradiente) e 
armazenamento de 10 
programas e acompanhar 
kit de manutenção com 
os principais consumíveis 
(como: selos, pistões, o-
rings, conexões em peek, 
ferrulhes, filtros de 
sucção e de linha);  
- Deve apresentar 

UN 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - - 6 
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desgaseificador de 
solventes com membrana 
de fluoroetileno (on-line) 
para 04 canais, ou mais, 
de volume interno de 
pelo menos 400uL por 
linha e que deve operar 
sem necessidade de uso 
de gases; 
- Software para total 
controle do equipamento 
completo que permita o 
controle de até 4 
sistemas cromatográficos, 
incluindo até dois 
detectores do tipo PDA e 
com operação em 
ambiente Windows XP, 
Vista, 7, 8 ou 10; 
- Deve apresentar 
detector 
espectrofotométrico UV-
vis de arranjo de diodos 
(DAD) que opere com 
lâmpadas de deutério 
(D2) e Tungstênio (W) e 
que permita a análise 
simultânea de toda a 
faixa de operação (190 a 
800nm) ou até oito 
comprimentos de onda 
selecionáveis com faixa 
de operação de 190 até 
800nm. Deve apresentar 
no mínimo 1024 
elementos de diodo. 
Deve apresentar a 
possibilidade de 
selecionar a largura de 
banda espectral em pelo 
menos dois tamanhos, 
1,2nm para alta resolução 
e 8nm para alta 
sensibilidade ou narrow 
ou wide, com resolução 
espectral não superior a 
+/- 1,4nm, Drift de no 
máximo 0,4 x 10-3 AU/h, 
ruído de no máximo de 
<+- 8 AU a 254nm e 
linearidade de 2,5AU. 
Deve apresentar ainda 
célula de fluxo 
termostatizado, caminho 
óptico de 10 mm, volume 
da cela de no máximo 
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13uL e capacidade de 
operar até 12MPa. Deve 
permitir controle através 
do próprio detector ou 
através do controlador do 
sistema/software. Deve 
possuir funções de 
validação GLP/GMP; - 
Deve apresentar detector 
de fluorescência que 
opera com lâmpada de 
Xenônio (de 150W) com 
faixa de trabalho de 
200nm a 900nm, largura 
da banda espectral de 
20nm, precisão de 
comprimento de onda de 
+/- 2nm, 
reprodutibilidade de +/- 
0,2nm. O volume da cela 
de fluxo padrão deve ser 
12uL ou menor. Deve 
apresentar S/N de Raman 
de no mínimo 2.000. 
Deve permitir o 
acompanhamento de 
pelo menos quatro 
comprimentos de onda 
simultaneamente em 
toda a faixa e ter 
velocidade de mudança 
entre eles de 0.5s. Deve 
poder realizar varredura 
dos comprimentos de 
onda para os modos de 
excitação e emissão com 
programação do 
comprimento de onda em 
função do tempo de 
análise; 
- Deve apresentar forno 
de colunas que opere por 
circulação forçada de ar 
na faixa de 10°C abaixo 
da temperatura ambiente 
até 100°C. Deve possuir 
função de validação 
GLP/GMP, sensor para 
vazamento de solventes e 
fusível térmico; 
- Deve apresentar caixa 
para acomodar frascos de 
fases móveis com 
capacidade para até 7 
frascos de 1 litro; 
- Deve estar configurado 
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com injetor/amostrador 
automático com 
capacidade para até 120 
vials, ou mais, de 
1,8/2,0ul. Deve operar 
em movimentos X, Y, Z, 
com injeção variável de 
volume de amostra, 
permitindo injetar de 
0,1uL até 50uL no modo 
standard ou com opção 
de até 500ul ou mais. O 
sistema deve ter 
capacidade de operar até 
62Mpa ou mais, de forma 
a acompanhar a pressão 
do sistema de HPLC como 
um todo. O tempo 
máximo gasto para 
injeção de 5uL de 
amostra deve ser de no 
máximo 15seg com 
carryover (efeito 
memória) menor que 
0,0015% sem a utilização 
de lavagem da agulha e 
inferior a 0,0004% com a 
utilização de lavagem da 
agulha. O auto-
amostrador deve ser 
capaz de controlar a 
temperatura durante o 
armazenamento das 
amostras de 4°C até 45°C 
com acuracidade de +/- 
2°C pelo menos. Deve 
permitir até 30 injeções 
por amostra e a lavagem 
de linha de fluxo deve ser 
feita antes e depois de 
cada injeção. 
- O sistema ainda deve 
acompanhar: 1 coluna 
cromatográfica de fase 
reversa C18 medindo 4,6 
x 150mm e partículas 
com diâmetro de 5um 
com sua respectiva 
coluna de guarda; 1 
coluna cromatográfica de 
fase reversa C18 medindo 
4,6mm x 75mm e 
partículas com diâmetro 
de  3um, 1 No-break de 
05kVA para suportar a 
utilização do sistema por 
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no mínimo 15min em 
caso de queda de 
energia; 
- Deve incluir todos 
demais periféricos 
necessários para os 
trabalhos; 
- Instalação e 
treinamento operacional 
de 04 dias úteis e garantia 
de pelo menos 1 ano após 
a instalação, além de 
custear hospedagem, 
viagem e alimentação do 
engenheiro responsável; 
- O computador a ser 
fornecido deve ter as 
seguintes características 
mínimas para controle do 
equipamento: 
Core i3-2100, 3.1GHz, 
3M, VT-x, 65W, Optiplex 
390 (317-7543) 
Memoria de 4GB NON-
ECC 1333 MHZ DDR3 
1DIMM HD 500GB SATA 
3.0Gb/s and 8MB Data 
Burst Cache,Dell OptiPlex 
780/580; Som, video e 
rede on-board; DVD RW; 
monitor LCD de pelo 
menos “17" polegadas; 
Windows 7 PRO 32 Bits; 5 
portas USB; impressora. 
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9 

Espectrofotômetro de 
absorção atômica (AAS) 
com atomização por 
chama. 
O equipamento deverá 
permitir controle e 
otimização automática 
via software da chama e 
dos fluxos dos gases, 
além dos seguintes itens:  
- Cabeça de Queimador 
em titânio; 
- A câmara de 
nebulização deve ser 
construída com materiais 
inertes e de alta 
resistência; 
- Possuir sistemas de 
segurança como 
desligamento automático 
da chama na falta de 
energia, verificação 
automática de vazamento 
dos gases e 
monitoramento em 
tempo real das pressões 
dos gases que estão 
sendo utilizados, 
prevenção contra o uso 
do queimador errado, 
prevenção contra refluxo 
de chama; 
- Deve incluir queimador 
de Ar/Acetileno; 
- Ter prioridade de 
ignição para Ar-C2H2; 
- Apresentar mudança 
automática para Ar-N2O 
com razão de fluxo 
monitorada por sensor 
óptico; 
- Deve possuir no mínimo 
3 opções de regulagem 
da abertura da fenda, 
sendo que essas opções 
devem estar 
compreendidas na faixa 
entre 0,2 e 2,0nm. 
- Detector: Tubo 
fotomultiplicador ou 
detector em estado 
sólido; 
- Sistema óptico deverá 
ser de duplo feixe; operar 
na faixa de comprimento 
de onda de no mínimo: 

UN 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 6 
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185-900nm; apresentar 
correção de background 
por pelo menos o método 
utilizando lâmpada de 
deutério; 
- Deve apresentar faixa 
de absorbância de no 
mínimo – 0,150 A á 
3,000A. 
- Modo de leitura para 
análises em modo chama: 
método contínuo; 
- Possuir, no mínimo, 
torre para 4 lâmpadas 
ajustadas 
automaticamente; sendo 
que 2 lâmpadas podem 
ser iluminadas ao mesmo 
tempo, uma para análise 
e outra para pré-
aquecimento; 
- Possuir um software 
para controle total do 
equipamento, por meio 
de um computador, 
aquisição e tratamento 
dos dados; este deverá 
operar em Windows 7, 
VISTA Bussiness, XP 
Professional, 8 ou 10; o 
software deve permitir a 
criação de métodos, 
revisar e reprocessar 
dados offline, inserir 
dados de amostras sem a 
necessidade de 
interromper a análise 
atual; permitir reportar e 
salvar os resultados em 
uma série de formatos 
compatíveis com 
programas comerciais 
para processamento de 
texto, formatos 
compatíveis com 
aplicativos de planilhas 
eletrônicas e HTML; 
permitir exportar os 
dados referentes aos 
perfis dos picos obtidos e 
estes devem ser lidos 
pela maioria dos 
aplicativos de planilhas 
eletrônicas; 
- Deve acompanhar um 
amostrador automático 
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com as seguintes 
características mínimas: 
capacidade para no 
mínimo 55 amostras; 
consumir um volume 
máximo de amostra de 
16mL (em atomização por 
chama); permitir o acesso 
aleatório a qualquer 
frasco; apresentar 
características de auto 
diagnóstico; fazer a 
lavagem automática da 
agulha antes e após a 
injeção de amostras; 
- Deve acompanhar as 
Lâmpadas de cátodo oco 
dos elementos: Fe, Mn, 
Mg, Al, Zn, Cd, Pb, Cr e 
Cu; 
- Deve acompanhar um 
computador com as 
seguintes características 
mínimas para controle do 
equipamento: Core i3-
2100, 3.1GHz, ou 
equivalente com 4 GB de 
memória RAM, unidade 
de estado sólido de 64 
GB, 2 portas seriais, 5 
portas USB, 1 porta VGA e 
1 porta HDMI; deverá ser 
fornecido monitor de 
18,5” ou superior; som, 
video e rede on-board; 
DVD RW; Windows 7, 
VISTA Bussiness, XP 
Professional, 8 ou 10; 
impressora; 
- Deve acompanhar um 
No-break de 5kVa para 
alimentar o sistema em 
caso de queda de energia 
com autonomia de 
15min; 
- O equipamento deve ter 
garantia mínima de 12 
meses; 
- A empresa ganhadora 
deverá ser responsável 
pela instalação do 
equipamento e 
treinamento operacional 
dos usuários em um 
processo de instalação 
que dure em torno de 
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40horas/semana, além de 
custear hospedagem, 
viagem e alimentação do 
engenheiro responsável. 
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10 

Espectrômetro de 
Emissão Atômica por 
Plasma de Argônio 
Indutivamente Acoplado 
(ICP-OES) 
 
Espectrômetro de 
Emissão Atômica com 
Plasma de Argônio 
Indutivamente acoplado 
deverá ser constituído 
pelos seguintes 
componentes com as 
seguintes características 
mínimas: 
- Fonte de plasma, 
nebulizador, câmara de 
nebulização, tochas, 
gerador de rádio 
frequência (RF); 
- Faixa espectral de no 
mínimo 167 a 800nm, 
com óptica purgada e 
possibilidade de uso de 
nitrogênio; 
- Tocha na posição 
vertical composta pelas 
vistas axial e radial 
permitindo o 
monitoramento de 
concentrações baixas e 
altas em uma mesma 
determinação, 
possibilitando operação 
do plasma com maior 
robustez para matrizes de 
maior complexidade; o 
sistema deverá ser de 
fácil desmontagem e 
substituição; 
- Possibilidade de 
operação de potencia de 
radiofrequência na faixa 
de no mínimo 750-
1350W. 
- Bomba peristáltica com, 
pelo menos, 3 ou 4 canais 
integrada ao 
equipamento; 
- O sistema deverá 
possuir um menor 
consumo possível de 
argônio (para formação 
do plasma, fluxo de gás 
auxiliar, nebulizador); 
- Deverá ser fornecido um 

UN 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 4 
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sistema de refrigeração 
adequado para operação 
do equipamento; 
- O sistema deverá 
permitir acionamento 
rápido do plasma, em 
pelo menos 15 min, após 
inicialização; 
- O sistema de 
nebulização deverá ser 
fornecido com uma 
câmara de nebulização 
resistente a ácido 
fluorídrico e um 
nebulizador de fluxo 
cruzado também 
resistente a HF; 
- O sistema deverá incluir 
software para controle 
total do equipamento, 
incluindo fluxo de gases, 
análise de espectros e 
regiões de integração e 
processamento de 
resultados; 
- Deverá ser fornecido um 
computador com 
processador Intel i5 ou 
equivalente, memória 
RAM de 8 GB, disco rígido 
de 1 TB e sistema 
operacional Windows 10 
de 64 bits; monitor de 
tela plana de pelo menos 
18,5 polegadas, teclado e 
mouse; 
- Deverá ser fornecido um 
amostrador automático 
com capacidade para, no 
mínimo, 3 racks de 
amostras permitindo 
alocar tubos de 15 e 50 
mL. O amostrador 
automático deverá 
realizar a lavagem 
automática da sonda de 
amostragem utilizando 
sistema de lavagem 
integrado ao 
equipamento; 
- Deverá contemplar um 
estabilizador de tensão 
com potência mínima de 
10 kVa;  
- O equipamento deve ter 
garantia mínima de 12 
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meses; 
- A empresa ganhadora 
deverá ser responsável 
pela instalação do 
equipamento e 
treinamento operacional 
dos usuários em um 
processo de instalação 
que dure em torno de 
40horas/semana, além de 
custear hospedagem, 
viagem e alimentação do 
engenheiro responsável. 

11 

CLINÔMETRO 
ELETRÔNICO (ALTURA 
MEDIDA EM METROS E 
INCLINAÇÃO EM GRAUS) 
Altura: 999m; Distância: 
0-999m; Resolução: 0.1m 
<100m, 1m / > 100m; 
Ângulo: -55o / +85o; 
Precisão do ângulo: +-
0,2o 

UN 5 3 - - - - - - - - - - 1 - - 9 

12 SUTA MANUAL 500MM UN 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 

13 

Tesoura de poda 
profissional com lâmina 
intercambiável; Cabo 
revestido; Ajuste de 
aproximação das lâminas; 
Trava de segurança; 
Diâmetro de corte: 

UN 8 4 - - - - - - - - - - - - - 12 
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Galhos verdes: 17 mm; 
Galhos secos: 10 mm 

14 
Serrote podador de 
galhos altos 2 em 1 poda 
e serra sem cabo; 

UN 2 - - - - - - - - - - - - - 0 2 

15 

EVAPORADOR ROTATIVO: 
com possibilidade de 
utilização de frascos de 
evaporação de no mínimo 
entre 50 mL a 2000 mL; 
equipado com sistema de 
vedação, duto de vapor 
único com junção 24/40 
ou 29/32, sistema de 
elevação mecânica ou 
automática com sistema 
de proteção de posição 
final; velocidade de 
rotação regulável 
eletronicamente entre 20 
a 280 rpm no mínimo. 
Condensador vertical com 
válvula para adição de 
solventes e conexão para 
vácuo. Superfície de 
resfriamento: 1500 cm2 
no mínimo. O selo 
mecânico para formação 
do vácuo entre o tubo e o 
condensador deve ser em 
teflon (PTFE), com 
resistência química e 
longa vida útil Deve 
acompanhar banho de 
aquecimento, do mesmo 
fabricante do 
rotaevaporador, com 
temperatura de 
aquecimento do banho 
em uma faixa de 
temperatura de, no 
mínimo, 20 à 95 °C com 
precisão de +/- 1°C, cuba 
de aço inoxidável 1.4404 
e capacidade de no 
mínimo 4 L. 
Características elétricas: 
tensão de alimentação 
220/240 V, Frequência: 
50-60 Hz, potência de 
aquecimento do banho 
de no mínimo de 1300 W. 
Deve incluir toda a 
vidraria necessária para o 
funcionamento em 
borosilicato de alta 

UN 1 - - 2 - - - - - 2 1 8 2 - - 16 
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qualidade  
compreendendo: 
condensador, um frasco 
de evaporação de 1000 
mL, um frasco de 
recolhimento de 
condensado de 1000 mL e 
tubo de vácuo. Além 
disso deve conter um selo 
de vedação em PTFE 
sobressalente, 
mangueiras e outras 
conexões necessárias 
para perfeito 
funcionamento do 
sistema. Dimensões nas 
faixas entre (LxAxP): 40 - 
62 x 43 - 90 x 33 - 51 cm. 
Peso máximo 29 kg. 
Temperatura ambiente 
permitida: 5 a 40 °C e 
umidade relativa 
permitida até 80%. O 
banho deve ter classe de 
proteção IP 21 conforme 
norma DIN 60529. 

16 

Medidor portátil 
multiparâmetro com 
microprocessador. A 
prova d'agua. Mede ph, 
orp, turbidez, 
condutividade, salinidade 
e temperatura. 
Compensação automática 
de temperatura. 
Desligamento automático 
e função de 
armazenagem mínimo e 
máximo. Bateria 9v ou 
adaptador ca. Deve 
acompanhar as sondas de 
medição. 

UN 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - 2 7 - - 18 

17 

Câmera filmadora 
DIGITAL FULL HD - 
semelhante (ou superior) 
ao modelo Sony 
HDRCX440. Sinal de vídeo 
com sistema de cor NTSC, 
padrão EIA, PAL color e 
padrão CCIR; formato de 
gravação de filme: AVCHD 
(compatível com o 
formato AVCHD ver.2.0), 
vídeo Mpeg-4 Avc/h.264, 
áudio dolby digital 2 
canais dolby digital stereo 

UN 1 - - - 1 - - 7 - 2 1 1 1 - - 14 
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creator; mpeg-2 ps - 
vídeo mpeg-2 (vídeo); 
mp4 - vídeo mpeg-4 
avc/h.264; áudio mpeg-4 
aac-lc 2 canais; sensor 
CMOS 3.1 mm (1/5.8 
type); formato de arquivo 
de fotos compatível com 
Dcf ver.2.0, Exif ver.2.3 e 
Mpf Baseline; - Lente 30× 
(óptico), 60× (zoom, 
durante gravação de 
filmes), 350× (digital); 
f1,8 a f4,0; distância focal 
f= 1,9 mm ~ 57,0 mm; 
para fotos 26,8 mm ~ 804 
mm (16:9); iluminação 
mínima de 6 lx (lux) (no 
ajuste de fábrica, com 
velocidade do obturador 
de 1/30 segundos); 3 lx 
(lux) ([low lux] ajustado 
para [ligado], com 
Velocidade do obturador 
de 1/30 segundos; efeitos 
visuais: fader branco/ 
fader preto; cartão de 
memória de 8gb (ou 
mais); 

18 

Detector de Gases para 
monitoramento do ar em 
espaços confinados, 
homologado pelo 
Inmetro. Atende 
plenamente aos 
requisitos da NR-33. 
Display: Alfanumérico de 
cristal líquido. Escalas: 
Oxigênio: 0 a 30%. Gases 
combustíveis: 0 a 100% 
LEL. Monóxido de 
Carbono: 0 a 500 ppm. 
Gás Sulfidrico: 0 a 100 
ppm. Alarmes: baixo, alto, 
STEL e TWA. Fornecido 
com: Bateria 
recarregável, Carregador 
portátil, Manual de 
instruções e Certificado 
de calibração. 

UN 2 - 1 - - - - - - 1 - 15 - - - 19 
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19 

Equipamento para análise 
e monitoração de ruídos 
sonoros. Com display de 3 
1/2 dígitos, com faixa de 
medição automática, 
tempo de resposta 
Fast/Slow/Impulse, barra 
gráfica, registro de 
leituras máxima e 
mínima, ponderação A, C 
e Z, sinal de saída AC e 
DC, medida de nível 
equivalente contínuo, 
nível de exposição sonora 
e tempo de reverberação, 
data logger, interface USB 
e resolução de 0,1dB. 
Função SPL: Medida de 
Nível de Pressão Sonora. 
Função Leq: Medida de 
Nível Equivalente 
Contínuo. Função SEL: 
Medida de Nível de 
Exposição Sonora. Função 
Pico: Medida do Nível 
Instantâneo do Pico. - 
Função RT60: Medida do 
Tempo de Reverberação. 
INFORMAÇÕES DO 
PRODUTO Decibelímetro 
- Tipo 2 c/ Data Logger - 
USB - SPL/LEQ/RT60 – 
Microfone destacável e 
Atende a Norma de 
Inspeção Veicular - 
Minipa MSL-1360 

UN 2 2 1 - - - - - - - - - 1 - - 6 

20 

Sistema para 
determinação de DBO. 
Sistema para 
determinação de DBO, 
composto por um 
medidor, sonda com 
auto-agitação, suporte 
para medidor, adaptador 
USB e fonte de 
alimentação. O Medidor 
pode ser conectado a 
qualquer sonda pH, 
Condutividade, e 
Oxigênio Dissolvido, e 
armazenam as 
calibrações realizadas, a 
identificação do usuário, 
da amostra, a data e hora 
de todas as leituras. 
Armazena até 500 

UN 1 2 - - - 1 1 - - 1 - 1 2 - - 9 
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resultados de análise, 
funciona a pilhas ou com 
eliminador de bateria, 
possui desligamento 
automático ajustável para 
economia das baterias, 
correção automática de 
pressão barométrica e 
temperatura para LDO. 
Especificações da sonda: 
Faixa de medição: 0.02 a 
20.0 mg/l. Utilizada 
somente com garrafas de 
DBO de 300 ml com 
diâmetro do gargalo de 
15.875 mm. Possui 
autoagitação e tecnologia 
LDO (Oxigênio Dissolvido 
por Luminescência) 

21 

Sistema de filtração 
completo. Sistema 
filtração, tipo: à vácuo, 
material: em vidro, 
composição: com funil, 
rolha, frasco coleta, 
componentes adicionais: 
filtro 47 mm, capacidade: 
1000 ml 

UN 6 - 5 5 - - 5 2 - - - - 5 - - 28 

22 

Kit para análise de água. 
Analisa temperatura, 
oxigênio, alcalinidade 
total, dureza, pH, 
Nitrogênio amoniacal, 
Nitrogênio nitrito, 
transparência. 
Acompanha: Reagentes 
para 100 testes de cada 
parâmetro Maleta para 
transporte Termômetro 
até 50ºC 6 cubetas 
plásticas de 10 mL 
marcadas 2 cubetas 
plásticas de 50 mL 
marcadas. Seringa 
Coletora 100 un. de papel 
filtro pequeno rápido. 
Cubetas para leitura 
Frasco para titulação. 
Disco de Secchi com fita 
de fibra com 1,5 metros 
Cartelas colorimétricas 
para comparação visual 
em material resistente a 
água com proteção UV. 
Manual de instruções e 
informações de 

UN 3 - 5 3 14 3 3 4 - - - 4 6 - - 45 
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segurança no manuseio 
em português. 

23 

Microfone De Lapela Com 
Fio. Especificações: 
- Elemento: Condensador; 
Padrão polar: 
Onidirecional; Resposta 
em frequência: 50 – 
18.000 Hz; Impedância: 
1.000 ohms; Cabo: de 5 a 
6 m com mini plug P2 de 
3,5 mm; Acompanhado 
de prendedor de gravata, 
bateria LR44, abafador de 
vento de espuma. 

UN 2 - 3 - - - - 9 - 1 2 - 3 - - 20 

24 

Bateria Recarregável USB 
9V, 250 mAh. Bateria de 
lítio recarregável USB. 
Vida útil da bateria: até 
1500 ciclos. 

UN 10 - 4 - - - - 35 - - 15 - - - - 64 

25 

Conjunto de peneiras 
caixilho em inox para 
Ensaio Granulométrico, 
Com 8 Polegadas De 
Diâmetro, com 2 
Polegadas De Altura, 
Malha Quadrada, 
Conforme Norma Abnt, 
Fundo e tampa. Deve 
conter as seguintes 
peneiras / medidas (uma 
de cada): 2 - abertura 
50,000 mm, 1.1/2 - 
abertura 37,500 mm, 1 - 
abertura 25,000 mm, 3/4 
- abertura 19,000 mm, 
3/8 - abertura 9,500 mm, 
4-4 - abertura 4,750 mm, 
10-9 - abertura 2,000 
mm, 16-14 - abertura 
1,180 mm, 30-28 - 
abertura 0,600 mm, 40-
35 - abertura 0,425 mm, 
50-48 - abertura 0,300 
mm, 100-100 - abertura 
0,150 mm, 200-200 - 
abertura 0,075 mm. 

UN 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 2 6 1 - 15 
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26 

CÂMARA GERMINADORA 
COM FOTOPERÍODO. 
Controlador 
microprocessado digital 
com sistema PID; display 
LED com resolução de 
0,1°C para indicação da 
temperatura. Sistema de 
Fotoperíodo, simulação 
dia e noite, composto por 
lâmpadas Led. Timer 
programável de 9999 
minutos. Fotoperíodo 
com programação de 
iluminação mínima de 1 
em 1 minuto. 
Temperatura de -10°C até 
60°C. Sistema de 
ventilação silencioso com 
circulação de ar forçado 
quente e frio no sentido 
vertical. Isolação térmica 
em todas as paredes e 
porta. Câmara interna 
revestida com material 
anticorrosivo. Montado 
sobre pés niveladores. 
Aquecimento através de 
resistência tubular 
blindada em aço inox, de 
fácil substituição. 
Refrigeração através de 
unidade selada, livre de 
CFC. Porta tipo cega com 
vedação magnética. 
Reservatório interno de 
água que proporciona 
umidade relativa por 
evaporação natural. 
Prateleiras reguláveis e 
removíveis com 
tratamento anticorrosivo. 

UN 1 2 - - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 2 10 

27 

Agitador 
Eletromagnético. 
Capacidade: 6 peneiras 
granulométricas 
redondas. Peneiras: 
Granulométricas 
redondas, aro rígido em 
latão ou aço inox com 8,5 
ou 3" x 1 ou 2" de altura 
Abertura: 100 a 20 mm 
ou 3,5 a 635 tyler. 
Temporizador com escala 
de minuto em minuto 
para desligar o aparelho. 

UN 1 - - - - 1 - - - - - 1 1 - - 4 
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Reostato para controle de 
intensidade das 
vibrações. Tensão: 110 / 
220 volts (regulagem 
automática). Frequência: 
50 / 60 HZ. Acompanhado 
de tampa e fundo. 

28 

Paquímetro Digital 
Universal. Características 
Mínimas: Capacidade 500 
mm X 20 Polegadas; 
Resolução De 0,01mm 
(0,0005´) Com Tecla 
Conversora 
Mm/Polegada; Fabricado 
Em Aço Inoxidável 
Temperado; Função De 
Zero A Qualquer Ponto; 
Com Roldana; 
Alimentação À Bateria; 
Deve Acompanhar Todos 
Os Acessórios Necessários 
Ao Funcionamento E 
Duas Baterias. 

UN 3 - - - 2 3 - 8 - - 1 4 5 - - 26 

29 

Kit Trado em aço inox 
para coleta de amostra 
indeformada de solo; 
Deve conter copo coletor 
em aço inox, 2 hastes 
40cm x 5/8, 24 anéis 
enumerados c/ tampas, 4 
anéis espaçadores, 2 
chaves fixa 18/19 mm, 1 
marreta, 1 espátula de 
aço, 1 sacola, 1 estojo em 
lona. 

UN 2 - - - 2 2 - - - - - - 6 - - 12 

30 

Eletrodo de pH Phmetro, 
Universal De vidro. 
Compatível com a marca 
Tecnopon 

UN 4 - 8 4 2 - - 1 - 2 - 20 6 - - 47 

31 

pHmetro Profissional 
Portátil. Medidor de pH 
de bolso com eletrodo 
substituível, visor LCD 
com indicação dupla (pH 
e temperatura) e 
compensação automática 
de temperatura (ATC). 
Calibração automática em 
até 3 pontos; Faixa de 
medição pH: 0.0 a 14.0; 
Temperatura: 0 a 50°C; 
Resolução: pH: 0.1 
Temperatura: 0.1°C 
Exatidão: pH: ±0.1 
Temperatura: ±1°C. 

UN 3 - 1 4 1 3 4 1 - 9 - 4 - - - 30 
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Pontos de calibração: pH 
4.0, 7.0 e 10.0. 
Temperatura de 
operação: 0 a 50°C. 
Funções adicionais: 
Eletrodo substituível. 
Desligamento automático 
após alguns minutos de 
inatividade. 

32 

Autoclave Vertical 50 
Litros. Caldeira vertical 
em aço inoxidável AISI 
304. Construída com base 
nas normas ASME/ABNT 
e atende a norma NR13. 
Sugere-se tampa em 
bronze fundido, 
internamente estanhada, 
acompanhada de 
guarnição de silicone para 
vedação resistente a altas 
temperaturas. Válvula de 
controle com sistema 
contra peso regulável. 
Manípulos para 
fechamento em 
baquelite, isolados contra 
o calor. Resistência 
elétrica de imersão de 
níquel-cromo blindado 
em tubos de cobre 
cromado. Manômetro 
com duas escalas de 
pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 
e correspondência em 
graus centígrados de 100 
a 143º. Cesto em aço inox 
AISI 304 polido, 
totalmente perfurados 
para permitir a circulação 
do vapor. Gabinete 
construído em chapa de 
aço inox, montado sobre 
quatro pés de borracha 
regulável. Painel com 
chave seletora de 
temperatura. Registro 
esfera para limpeza e 
drenagem de água. 
Válvula de alivio de 
pressão regulada. Pressão 
máxima de trabalho 1,5 
kgf/cm2. 

UN 1 - - 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 6 

33 
HD Externo. Capacidade: 
2000GB (2 TB) Interface: 
USB 3.0 compatível com 

UN 4 2 - - 3 - - 6 4 2 - - 2 - - 23 
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USB 2.0. Tamanho: 2.5" 

34 

KIT PARA TESTE DE 
FLOTAÇÃO 
MICROCONTROLADO 6 
PROVAS.  
ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: 
Composto de Saturador 
S.600 e Jar Test 
Microcontrolado de 6 
provas. Saturador em 
tubo de acrílico 
transparente; Regulador 
de pressão com 
manômetro; Registro de 
purga de ar do saturador 
(câmara de saturação); 
Válvula de entrada de 
água e ar comprimido; 
Válvula de saída de água 
saturada para as cubas de 
teste de flotação; Jar Test 
c/ controle de velocidade 
variável de 10  à 350 
RPM; Número de provas: 
06 (seis); Volume de cada 
prova até 2000 ml; 
Palhetas e hastes de 
agitação em aço inox 304, 
reguláveis para altura 
desejada; Área do Rotor 
1" x 3" em aço inox 304; 
Sistema de iluminação 
LED embutida na base; 
Dosador simultâneo para 
reagentes (coagulantes) e 
corretivos de pH; 
Temporizador digital 
programável 1 seg. à 999 
min. e 59 seg. Alarme 
sonoro de fim do teste; 
Precisão do Display por 
velocidade 1 RPM; 
Precisão do Display por 
tempo 1 seg. Indicador 
digital do tempo 
decorrido e digital do 
tempo restante. Tensão 
de trabalho Bivolt 
automático;  
Deve acompanhar: 06 
cubas graduada de 
acrílico transparente de 
2000 ml com placa 
difusora para água 
saturada, especifica para 

UN 1 - 1 - 1 - - - - - - - 5 - - 8 
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o teste de flotação; 06 
cubas graduadas de 
acrílico transparente de 
2000 ml para teste de 
floculação; 12 tubos de 
ensaio; Curva de 
gradiente. 

35 

Kit Webcam Full Hd 
1080p 15Mp + Tripé. 
Ideal para gravações e 
vídeo chamadas 

UN 2 - - - 1 - - 34 2 - 2 - - - - 41 

36 

Notebook Tela 15,6” 
Processador i5 9300H ou 
superior; Placa de vídeo 
dedicada GeForce GTX 
1050 com 3Gb; Memória 
Ram de 8Gb DDR5 ou 
superior; HD 1Tb 

UN 1 - - - - 1 - 11 1 - 3 - 1 - - 18 

37 
Cartão MicroSd 128Gb Cl 
10 80Mb/S 

UN 2 - - - 1 - - 10 2 - 1 - - - - 16 

38 

Microfone de mesa 
gooseneck com base. 
Alimentação: Phantom 
Power ou 2 pilhas AA de 
1.5V; Comprimento da 
Haste de 40 cm ou mais; 
Chave liga e desliga; 
Padrão polar Cardióide. 

UN 3 - 1 - - - - 10 3 3 1 - - - - 21 

39 

Pedestal suporte para 
caixa de som, tripé, 
fabricado em alumínio 
tubular, que suporte até 
80kg, altura mínima 
1,10m, com trava 
fixadora para a caixa de 
som, regulagem manual 
de altura, pés 
emborrachados 
antiderrapante e 
antirriscos. Garantia 
mínima de 3 meses. 

UN 2 - 3 - 2 - - 14 2 2 - - - - - 25 

40 

Microfone de captação 
vocal próximo, dinâmico, 
supercadióide simétrico 
ao eixo e uniforme em 
toda faixa de frequência, 

UN 2 - 2 - - - - 9 2 - 4 - - - - 19 
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sistema antichoque, 
grade de bola de aço 
endurecido, frequências 
50-16,000Hz. Deve incluir 
cachimbo, Cabo XLR e 
Maleta/Bag. Garantia 
mínima de 3 meses. 

41 

Pedestal para microfone 
tripé antiderrapante, cor: 
preto, suporte girafa, com 
pés dobráveis, retrátil 
com ajuste de regulagem 
de extensão e altura, 
cachimbo para 1 
microfone. Garantia 
mínima de 3 meses. 

UN 4 - 5 - - - - 4 4 2 4 - - - - 23 

42 

CAIXA ATIVA ACÚSTICA 
300W RMS Alto-falante 
de 15 polegadas; Driver 
de titânio 1 ¼ polegadas; 
Biamplificada; 300Watts 
RMS; Comunicação 
Bluetooth; Reprodutor de 
MP3 via USB e SD card; 
Entradas balanceadas XLR 
e TRS ¼ polegadas; 
Entradas P2 e RCA; Alta 
voltagem (100 ~ 240VAC). 

UN 2 - 1 - - - - 14 2 2 2 - - - - 23 

43 

CAIXA PASSIVA ACÚSTICA 
300W RMS Alto-falante 
de 15 polegadas; Driver 
de titânio 1 ¼ polegadas; 
Biamplificada; 300Watts 
RMS; 

UN 2 - 1 - - - - 4 2 2 1 - - - - 12 

44 

Microfone sem fio, tipo 
dinâmico, alimentação 3 
v, resposta frequência 50 
a 15 kHz, tipo receptor 2 
antenas. Características 
adicionais: voltagem de 
operação 100 a 240 Volts, 
impedância 600 ohms, 
alcance 250 m, 
alimentação externa 
receptor fonte de 9 v, 
alimentação receptor 9 
vdc, frequência UHF, 
impedância saída 600 
ohm, aplicação voz 
principal, altura 18,2 cm, 
dimensão 18,2 x 5,1 cm, 
padrão cardióide, 
acessórios garra e estojo, 
sensibilidade-54 dB, 
material corpo em 
plástico, cor preta, 

UN 2 - 2 - 2 - - 12 2 3 2 - - - 0 25 
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acabamento pintura 
eletrostática, referência 
fabricante Shure pgx 58, 
relação sinal/ ruido 
melhor que 88 dB 600 
ohm. 

45 

Centrífuga refrigerada de 
alta rotação para tubos, 
ajuste: digital; volume: 
até 100 ml, capacidade: 
até 32 unidades, rotação: 
até 15.000 rpm, com 
controle de temperatura 
até 40 °C, com 
temporizador até 99 min; 
componentes: com 
adaptadores para tubos 
1.5, 5, 10, 15, 50 ml. 

UN - - - 1 - - - - - - - - - - 1 2 

46 

Centrífuga refrigerada de 
alta rotação para tubos, 
ajuste: digital; volume: 
até 100 ml, capacidade: 
até 32 unidades, rotação: 
até 15.000 rpm, com 
controle de temperatura 
até 40 °C, com 
temporizador até 99 min; 
componentes: com 
adaptadores para tubos 
1.5, 5, 10, 15, 50 ml.  

UN - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 

47 

Incubadora BOD Digital 
Microprocessada, ajuste: 
controlador de 
temperatura digital; 
gabinete construído em 
aço com  tratamento 
anticorrosivo e pintura 
eletrostática, montado 
sobre pés niveladores; 
capacidade para até 4 
prateleiras; circulação 
forçada de ar; sistema de 
segurança contra 
superaquecimento 
através de termostato; 
painel frontal superior 
com controlador de 
temperatura, chave geral 
e LEDs com indicação de 
aquecimento e 
refrigeração; potência 
sugerida: 800 watts; 
alimentação: 110 ou 220 
volts; faixa de trabalho: 

UN - 4 - - - - - - - - - 3 - - - 7 
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Temperatura: de -10 a 
60ºC, capacidade: 350 
litros. 

48 

Estufa Microprocessada 
com Circulação Forçada 
de Ar. Capacidade: até 
1200 Litros; Controlador 
eletrônico 
microprocessado; 
indicação digital da 
temperatura através de 
termômetro digital; Faixa 
de trabalho de até 200° C; 
Potência sugerida de 
4500 W. Motor para 
circulação forçada do ar, 
Entrada e saída 
reguláveis, para 
renovação e circulação de 
ar. Câmara em aço inox. 
Tensão: 110 ou 220v (50 
a 60Hz); Fusível de 
segurança. 

UN - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 

49 

EVAPORADOR ROTATIVO: 
com possibilidade de 
utilização de frascos de 
evaporação de no mínimo 
entre 50 mL a 2000 mL; 
equipado com sistema de 
vedação, duto de vapor 
único com junção 24/40 
ou 29/32, sistema de 
elevação mecânica ou 
automática com sistema 
de proteção de posição 
final; velocidade de 
rotação regulável 
eletronicamente entre 20 
a 280 rpm no mínimo. 
Condensador vertical com 
válvula para adição de 
solventes e conexão para 
vácuo. Superfície de 
resfriamento: 1500 cm2 
no mínimo. O selo 
mecânico para formação 
do vácuo entre o tubo e o 
condensador deve ser em 
teflon (PTFE), com 
resistência química e 
longa vida útil Deve 
acompanhar banho de 

UN - - 5 - - - 1 - - - - - - - - 6 
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aquecimento, do mesmo 
fabricante do 
rotaevaporador, com 
temperatura de 
aquecimento do banho 
em uma faixa de 
temperatura de, no 
mínimo, 20 à 95 °C com 
precisão de +/- 1°C, cuba 
de aço inoxidável 1.4404 
e capacidade de no 
mínimo 4 L. 
Características elétricas: 
tensão de alimentação 
220/240 V, Frequência: 
50-60 Hz, potência de 
aquecimento do banho 
de no mínimo de 1300 W. 
Deve incluir toda a 
vidraria necessária para o 
funcionamento em 
borosilicato de alta 
qualidade 
compreendendo: 
condensador, um frasco 
de evaporação de 1000 
mL, um frasco de 
recolhimento de 
condensado de 1000 mL e 
tubo de vácuo. Além 
disso deve conter um selo 
de vedação em PTFE 
sobressalente, 
mangueiras e outras 
conexões necessárias 
para perfeito 
funcionamento do 
sistema. Dimensões nas 
faixas entre 
(LxAxP): 40 - 62 x 43 - 90 x 
33 - 51 cm. Peso máximo 
29 kg. Temperatura 
ambiente permitida: 5 a 
40 °C e umidade relativa 
permitida até 80%. O 
banho deve ter classe de 
proteção IP 21 conforme 
norma DIN 60529. 

50 

Detector de Gases para 
monitoramento do ar em 
espaços confinados, 
homologado pelo 
Inmetro. Atende 
plenamente aos 
requisitos da NR-33. 
Display: Alfanumérico de 

UN - - - - - - 2 - - - - - 5 - - 7 
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cristal líquido. Escalas: 
Oxigênio: 0 a 30%. Gases 
combustíveis: 0 a 100% 
LEL. 
Monóxido de Carbono: 0 
a 500 ppm. Gás Sulfidrico: 
0 a 100 ppm. Alarmes: 
baixo, alto, STEL e TWA. 
Fornecido com: Bateria 
recarregável, Carregador 
portátil, Manual de 
instruções e Certificado 
de calibração. 

51 

Sistema para 
determinação de DBO. 
Sistema para 
determinação de DBO, 
composto por um 
medidor, sonda com 
auto-agitação, suporte 
para medidor, adaptador 
USB e fonte de 
alimentação. O Medidor 
pode ser conectado a 
qualquer sonda pH, 
Condutividade, e 
Oxigênio Dissolvido, e 
armazenam as 
calibrações realizadas, a 
identificação do usuário, 
da amostra, a data e hora 
de todas as leituras. 
Armazena até 500 
resultados de análise, 
funciona a pilhas ou com 
eliminador de bateria, 
possui desligamento 
automático ajustável para 
economia das baterias, 
correção automática de 
pressão barométrica e 
temperatura para LDO. 
Especificações da sonda: 
Faixa de medição: 0.02 a 
20.0 mg/l. Utilizada 
somente com garrafas de 
DBO de 300 ml com 
diâmetro do gargalo de 
15.875 mm. Possui 
autoagitação e tecnologia 
LDO (Oxigênio Dissolvido 
por Luminescência) 

UN - - 1 1 - - - 2 - - - - - - - 4 

52 

Notebook Tela 15,6” 
Processador i5 9300H ou 
superior; Placa de vídeo 
dedicada GeForce GTX 

UN - 3 2 - - - - - - - - 2 - - - 7 



1050  com  3Gb;
Memória  Ram  de  8Gb
DDR5  ou  superior;  HD
1Tb

4. PROPOSTA DE PREÇO

4.1 Na proposta deverá constar a descrição detalhada do material ofertado, de maneira que fique
claro o que está se propondo, mencionando, ainda, a quantidade, valores unitário e total,
prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias corridos.

4.2 Nos preços deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos
materiais no referido endereço.

5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

5.1 Os materiais devem ser entregues em um prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, no
IFES  Campus  Ibatiba,  localizado  na  Avenida  7  de  novembro,  Nº40,  Centro,  29395-000  –
Ibatiba – ES, contado a partir da emissão e recebimento da Nota de Empenho, observando à
perfeição dos materiais e quantidades, conforme especificações do objeto.

6. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

6.1 Os materiais serão recebidos provisoriamente pelo setor de almoxarifado do campus, sem a
verificação do conteúdo (quando embalados) apenas verificando a quantidade de volumes
constante na nota fiscal.

6.2 Os materiais serão recebidos definitivamente pelo Requisitante no prazo de até 02 (dois) dias
úteis após o recebimento provisório do mesmo, quando será feita a observação ou vistoria da
quantidade e qualidade dos materiais fornecidos que comprove a adequação do objeto aos
termos exigidos.

6.3  Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do material pelo prazo
que deverá estar expresso na proposta, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito,
no  prazo de 2  (dois)  dias  úteis,  contados a  partir  da  notificação,  sem ônus adicional  ao
Contratante.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Proporcionar condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa fornecer o produto;

7.2 Proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1  Fornecer o objeto da contração na forma e prazos estabelecidos neste documento; 

8.2  Reparar ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato quando 
forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, salvo se resultantes de acidente a que ela, 
CONTRATADA, não tiver dado causa, ou de comprovado mau uso do objeto pelo 
CONTRATANTE; 

 

9. PAGAMENTO 

9.1  O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA, até 30 
(trinta) dias úteis após ter sido atestado o recebimento definitivo do produto. 

 

 

10. DAS PENALIDADES 

10.1 A não entrega dos materiais dentro dos prazos e especificações definidas neste termo 
sujeitará à empresa vencedora as penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 
5.450/2005 e na Lei nº 8.666/1993; 

10.2 Relativamente ao disposto neste Termo aplicam-se também, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90 e suas 
alterações. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Quaisquer notificações, encaminhamento de documentos e/ou esclarecimentos devem ser 
destinados ao CAMPUS IBATIBA; 
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1
Centrífuga refrigerada de alta rotação para tubos, ajuste: digital; volume: até 100 ml, capacidade: até 32 unidades, rotação: até
15.000 rpm, com controle de temperatura até 40 °C, com temporizador até 99 min; componentes: com adaptadores para tubos 1.5,
5, 10, 15, 50 ml.

UN 1 - 2 - - - 1 - - 2 2 2 1 - - 11  R$ 34.161,26 R$ 375.773,86

2

Incubadora BOD Digital Microprocessada, ajuste: controlador de temperatura digital; gabinete construído em aço com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática, montado sobre pés niveladores; capacidade para até 4 prateleiras; circulação forçada de ar;
sistema de segurança contra superaquecimento através de termostato; painel frontal superior com controlador de temperatura,
chave geral e LEDs com indicação de aquecimento e refrigeração; potência sugerida: 800 watts; alimentação: 110 ou 220 volts; faixa
de trabalho: Temperatura: de -10 a 60º C, capacidade: 350 litros.

UN 1 - 1 - - - 1 - - - 4 - 3 1 - 11  R$ 5.094,00 R$ 56.034,00

3 Bureta, tipo digital, volume 50 ml, escala precisão de até 3 casas decimais, acessórios com válvula de segurança. UN 2 - 1 3 - - 2 2 2 - 2 4 - - - 18  R$ 4.072,34 R$ 73.302,12

4
Mesa agitadora orbital horizontal com caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Com diâmetro de
no mínimo 370×420×100 mm e plataforma até 7,5 kg com regulador de rotação. Acompanhado de uma plataforma em alumínio para
fixação de 15 a 30garras para erlenmeyers de 125 ou 250ml, em aço inox. Com voltagem de 220volts.

UN 1 - 1 - - - 1 - - - 1 2 - - 1 7  R$ 5.662,50 R$ 39.637,50

5
Agitador tipo vórtex. Velocidade de 100 a 3.300 rpm; movimento orbital; operação contínua ou acionada por toque, suporte para
tubo cônico ou tipo plataforma, intercambiáveis; controle analógico de ajuste de velocidade; pés especiais para melhor fixação na
bancada; Alimentação elétrica: 120 V/60 hz; potência 30 W.

UN 2 2 10 1 - - - 3 1 - - 5 8 - - 32  R$ 1.560,30 R$ 49.929,60

6

Estufa Microprocessada com Circulação Forçada de Ar. Capacidade: até 1200 Litros; Controlador eletrônico microprocessado;
indicação digital da temperatura através de termômetro digital; Faixa de trabalho de até 200° C; Potência sugerida de 4500 W. Motor
para circulação forçada do ar, Entrada e saída reguláveis, para renovação e circulação de ar. Câmara em aço inox. Tensão: 110 ou
220v (50 a 60Hz); Fusível de segurança.

UN 1 - - 1 - - - - - - 1 1 1 - - 5  R$ 21.828,50 R$ 109.142,50

7

Sistema de Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas (GC/MS)

O sistema deve ser composto por um cromatógrafo em fase gasosa compatível para realizar análises no modo Fast GC, apresentar
um injetor do tipo Split/Splitless, detector de massas do tipo single-quadrupolo de alta sensibilidade e auto-amostrador para
amostras líquidas, com os seguintes detalhes:

a) Espectrômetro de massas: deve ser do tipo quadrupolo com pré-quadrupolo com fonte de Ionização por impacto de elétrons (EI)
com energia variável ente 10 a 150eV ou superior, corrente de Ionização entre 5 e 250uA ou superior e temperatura selecionável
entre 140 a 300°C ou superior; deve apresentar o seguintes modos de análise: varredura de Íons (full scan), monitoramento de íons
selecionados (método SIM) e varredura SIM e SCAN verdadeiramente simultâneas. Deve apresentar interface para colunas microbore 
(0,1mm) capilares (0,25-0,32mm) e megabore (0,53mm) e possibilitar o trabalho com fluxo máximo de pelo menos 10mL/min para EI.
O sistema de ionização deve contar com estrutura de filamento duplo que deve ser comutável automaticamente para evitar paradas
não programadas. O sistema de vácuo deve ser de bombeamento à vácuo diferencial, com bomba turbomolecular e com medidor de
vácuo dedicado com o intuito de manter o maior vácuo possível para análises de alta sensibilidade. O sistema deve operar com as
leituras no intervalo de massas de pelo menos 1,5 a 1.090 u.m.a ou superior, e apresentar uma velocidade máxima de varredura não
inferior a 20.000 u.m.a./seg de forma a garantir a confiabilidade analítica e velocidade na aquisição de qualquer resultado. O sistema
deve apresentar estabilidade de massas e pelo menos 0,1 u.m.a./48h (à temperatura constante) e o detector deve ser uma
multiplicadora de elétrons de dinodo contínuo, com deflector fora de eixo e faixa dinâmica de pelo menos 8x106; deve apresentar
sensibilidade de pelo menos 1pg de Octafluoronaftaleno avaliando-se o íon de m/z 272 em SCAN com relação S/R > 2.000:1
(utilizando He como gás de arraste), e IDL menor que 10 fg de OFN, estatisticamente derivado a 99% de nível de confiança calculado
pela área de 8 injeções consecutivas, monitorando o ion m/z 272. Deve ser possível a seleção de até 64 canais x 128 massas no modo
SCAN e o sistema deve apresentar calibração automática, sendo que o sistema permite a entrada do padrão de calibração (PFTBA)
por meio de válvula solenóide. O sistema deve acompanhar bomba rotatória de 30L/min. para pré-vácuo, kit de ferramentas para
manutenções básicas, Kit de utilidades para instalação e demais itens para colocar o equipamento em marcha e em perfeito
funcionamento.
b) Cromatógrafo Gasoso: deve ser controlado por software em Windows 7 ou 10 ou também pode ser controlado pelo painel "touch
screen" do próprio equipamento. O sistema deve incluir um injetor capilar Split/Splitless com controlador de fluxo e pressão
automática dedicada. O forno de colunas deve operar na faixa de temperatura de 5°C, ou menos, acima da temperatura ambiente
até 450°C e possibilitar o resfriamento de 450°C até temperatura inferior a 50°C em 4 minutos ou menos com a possibilidade de
selecionar a velocidade com a qual este resfriamento é feito com o intuito de conservar a vida útil da coluna analítica que está sendo
utilizada. A programação de aquecimento do forno deve ser feito em até 20 rampas pelo menos. O sistema deve permitir ainda que 

UN 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - 7  R$ 569.888,06 R$ 3.989.216,42
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8

Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)
O sistema deve ser totalmente modular, composto por:
- Uma bomba cromatográfica de alta pressão (para impulsionamento da fase móvel pela coluna) com mecanismo de duplo pistão
paralelo de micro volume, permitindo trabalhar com fluxo de 0,001mL/min (ou menos) até 10,000mL/min. e faixa de pressão de
trabalho de 1,0 a 62Mpa (ou mais). O sistema deve possibilitar efetuar purga automaticamente, deve conter kit para lavagem
automática dos pistões da bomba, apresentar válvula para efetuar gradiente quaternário de baixa pressão assim como câmara de
mistura das fases móveis. Para operar em modo gradiente o sistema deve permitir a operação de 1 a 100% em passos de 0,1% e
apresentar acuracidade na precisão do gradiente não maior que +/- 0,5%. Deve ser capaz de operar com pH de 1 a 14 e em
temperatura ambiente de 4 a 35°C. Deve ser possível a programação para variação de fluxo, pressão, evento, repetição de programa,
concentração (para gradiente) e armazenamento de 10 programas e acompanhar kit de manutenção com os principais consumíveis
(como: selos, pistões, o-rings, conexões em peek, ferrulhes, filtros de sucção e de linha); 
- Deve apresentar desgaseificador de solventes com membrana de fluoroetileno (on-line) para 04 canais, ou mais, de volume interno
de pelo menos 400uL por linha e que deve operar sem necessidade de uso de gases;
- Software para total controle do equipamento completo que permita o controle de até 4 sistemas cromatográficos, incluindo até
dois detectores do tipo PDA e com operação em ambiente Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10;
- Deve apresentar detector espectrofotométrico UV-vis de arranjo de diodos (DAD) que opere com lâmpadas de deutério (D2) e
Tungstênio (W) e que permita a análise simultânea de toda a faixa de operação (190 a 800nm) ou até oito comprimentos de onda
selecionáveis com faixa de operação de 190 até 800nm. Deve apresentar no mínimo 1024 elementos de diodo. Deve apresentar a
possibilidade de selecionar a largura de banda espectral em pelo menos dois tamanhos, 1,2nm para alta resolução e 8nm para alta
sensibilidade ou narrow ou wide, com resolução espectral não superior a +/- 1,4nm, Drift de no máximo 0,4 x 10-3 AU/h, ruído de no
máximo de <+- 8 AU a 254nm e linearidade de 2,5AU. Deve apresentar ainda célula de fluxo termostatizado, caminho óptico de 10
mm, volume da cela de no máximo 13uL e capacidade de operar até 12MPa. Deve permitir controle através do próprio detector ou
através do controlador do sistema/software. Deve possuir funções de validação GLP/GMP; - Deve apresentar detector de
fluorescência que opera com lâmpada de Xenônio (de 150W) com faixa de trabalho de 200nm a 900nm, largura da banda espectral
de 20nm, precisão de comprimento de onda de +/- 2nm, reprodutibilidade de +/- 0,2nm. O volume da cela de fluxo padrão deve ser
12uL ou menor. Deve apresentar S/N de Raman de no mínimo 2.000. Deve permitir o acompanhamento de pelo menos quatro
comprimentos de onda simultaneamente em toda a faixa e ter velocidade de mudança entre eles de 0.5s. Deve poder realizar
varredura dos comprimentos de onda para os modos de excitação e emissão com programação do comprimento de onda em função
do tempo de análise;
- Deve apresentar forno de colunas que opere por circulação forçada de ar na faixa de 10°C abaixo da temperatura ambiente até
100°C. Deve possuir função de validação GLP/GMP, sensor para vazamento de solventes e fusível térmico;

UN 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - - 6  R$ 568.443,39 R$ 3.410.660,34

9

Espectrofotômetro de absorção atômica (AAS) com atomização por chama.
O equipamento deverá permitir controle e otimização automática via software da chama e dos fluxos dos gases, além dos seguintes
itens: 
- Cabeça de Queimador em titânio;
- A câmara de nebulização deve ser construída com materiais inertes e de alta resistência;
- Possuir sistemas de segurança como desligamento automático da chama na falta de energia, verificação automática de vazamento
dos gases e monitoramento em tempo real das pressões dos gases que estão sendo utilizados, prevenção contra o uso do queimador
errado, prevenção contra refluxo de chama;
- Deve incluir queimador de Ar/Acetileno;
- Ter prioridade de ignição para Ar-C2H2;
- Apresentar mudança automática para Ar-N2O com razão de fluxo monitorada por sensor óptico;
- Deve possuir no mínimo 3 opções de regulagem da abertura da fenda, sendo que essas opções devem estar compreendidas na faixa
entre 0,2 e 2,0nm.
- Detector: Tubo fotomultiplicador ou detector em estado sólido;
- Sistema óptico deverá ser de duplo feixe; operar na faixa de comprimento de onda de no mínimo: 185-900nm; apresentar correção
de background por pelo menos o método utilizando lâmpada de deutério;
- Deve apresentar faixa de absorbância de no mínimo – 0,150 A á 3,000A.
- Modo de leitura para análises em modo chama: método contínuo;
- Possuir, no mínimo, torre para 4 lâmpadas ajustadas automaticamente; sendo que 2 lâmpadas podem ser iluminadas ao mesmo
tempo, uma para análise e outra para pré-aquecimento;
- Possuir um software para controle total do equipamento, por meio de um computador, aquisição e tratamento dos dados; este
deverá operar em Windows 7, VISTA Bussiness, XP Professional, 8 ou 10; o software deve permitir a criação de métodos, revisar e
reprocessar dados offline, inserir dados de amostras sem a necessidade de interromper a análise atual; permitir reportar e salvar os
resultados em uma série de formatos compatíveis com programas comerciais para processamento de texto, formatos compatíveis
com aplicativos de planilhas eletrônicas e HTML; permitir exportar os dados referentes aos perfis dos picos obtidos e estes devem ser
lidos pela maioria dos aplicativos de planilhas eletrônicas;
- Deve acompanhar um amostrador automático com as seguintes características mínimas: capacidade para no mínimo 55 amostras;
consumir um volume máximo de amostra de 16mL (em atomização por chama); permitir o acesso aleatório a qualquer frasco;
apresentar características de auto diagnóstico; fazer a lavagem automática da agulha antes e após a injeção de amostras;
- Deve acompanhar as Lâmpadas de cátodo oco dos elementos: Fe, Mn, Mg, Al, Zn, Cd, Pb, Cr e Cu;
- Deve acompanhar um computador com as seguintes características mínimas para controle do equipamento: Core i3-2100, 3.1GHz, 

UN 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - - 6  R$ 287.070,08 R$ 1.722.420,48
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10

Espectrômetro de Emissão Atômica por Plasma de Argônio Indutivamente Acoplado (ICP-OES)

Espectrômetro de Emissão Atômica com Plasma de Argônio Indutivamente acoplado deverá ser constituído pelos seguintes
componentes com as seguintes características mínimas:
- Fonte de plasma, nebulizador, câmara de nebulização, tochas, gerador de rádio frequência (RF);
- Faixa espectral de no mínimo 167 a 800nm, com óptica purgada e possibilidade de uso de nitrogênio;
- Tocha na posição vertical composta pelas vistas axial e radial permitindo o monitoramento de concentrações baixas e altas em uma
mesma determinação, possibilitando operação do plasma com maior robustez para matrizes de maior complexidade; o sistema
deverá ser de fácil desmontagem e substituição;
- Possibilidade de operação de potencia de radiofrequência na faixa de no mínimo 750-1350W.
- Bomba peristáltica com, pelo menos, 3 ou 4 canais integrada ao equipamento;
- O sistema deverá possuir um menor consumo possível de argônio (para formação do plasma, fluxo de gás auxiliar, nebulizador);
- Deverá ser fornecido um sistema de refrigeração adequado para operação do equipamento;
- O sistema deverá permitir acionamento rápido do plasma, em pelo menos 15 min, após inicialização;
- O sistema de nebulização deverá ser fornecido com uma câmara de nebulização resistente a ácido fluorídrico e um nebulizador de
fluxo cruzado também resistente a HF;
- O sistema deverá incluir software para controle total do equipamento, incluindo fluxo de gases, análise de espectros e regiões de
integração e processamento de resultados;
- Deverá ser fornecido um computador com processador Intel i5 ou equivalente, memória RAM de 8 GB, disco rígido de 1 TB e
sistema operacional Windows 10 de 64 bits; monitor de tela plana de pelo menos 18,5 polegadas, teclado e mouse;
- Deverá ser fornecido um amostrador automático com capacidade para, no mínimo, 3 racks de amostras permitindo alocar tubos de
15 e 50 mL. O amostrador automático deverá realizar a lavagem automática da sonda de amostragem utilizando sistema de lavagem
integrado ao equipamento;
- Deverá contemplar um estabilizador de tensão com potência mínima de 10 kVa; 
- O equipamento deve ter garantia mínima de 12 meses;
- A empresa ganhadora deverá ser responsável pela instalação do equipamento e treinamento operacional dos usuários em um
processo de instalação que dure em torno de 40horas/semana, além de custear hospedagem, viagem e alimentação do engenheiro
responsável.

UN 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 4  R$ 657.289,98 R$ 2.629.159,92

11
CLINÔMETRO ELETRÔNICO (ALTURA MEDIDA EM METROS E INCLINAÇÃO EM GRAUS)
Altura: 999m; Distância: 0-999m; Resolução: 0.1m <100m, 1m / > 100m; Ângulo: -55o / +85o; Precisão do ângulo: +-0,2o UN 5 3 - - - - - - - - - - 1 - - 9  R$ 898,49 R$ 8.086,41

12 SUTA MANUAL 500MM UN 5 - - - - - - - - - - - - - - 5  R$ 110,87 R$ 554,35

13 Tesoura de poda profissional com lâmina intercambiável; Cabo revestido; Ajuste de aproximação das lâminas; Trava de segurança;
Diâmetro de corte: Galhos verdes: 17 mm; Galhos secos: 10 mm

UN 8 4 - - - - - - - - - - - - - 12  R$ 47,08 R$ 564,96

14 Serrote podador de galhos altos 2 em 1 poda e serra sem cabo; UN 2 - - - - - - - - - - - - - 0 2  R$ 46,71 R$ 93,42

15

EVAPORADOR ROTATIVO: com possibilidade de utilização de frascos de evaporação de no mínimo entre 50 mL a 2000 mL; equipado
com sistema de vedação, duto de vapor único com junção 24/40 ou 29/32, sistema de elevação mecânica ou automática com sistema
de proteção de posição final; velocidade de rotação regulável eletronicamente entre 20 a 280 rpm no mínimo. Condensador vertical
com válvula para adição de solventes e conexão para vácuo. Superfície de resfriamento: 1500 cm2 no mínimo. O selo mecânico para
formação do vácuo entre o tubo e o condensador deve ser em teflon (PTFE), com resistência química e longa vida útil Deve
acompanhar banho de aquecimento, do mesmo fabricante do rotaevaporador, com temperatura de aquecimento do banho em uma
faixa de temperatura de, no mínimo, 20 à 95 °C com precisão de +/- 1°C, cuba de aço inoxidável 1.4404 e capacidade de no mínimo 4
L. Características elétricas: tensão de alimentação 220/240 V, Frequência: 50-60 Hz, potência de aquecimento do banho de no
mínimo de 1300 W. Deve ia óptico deverá ser de duplo feixe; operar na faixa de comprimento de onda de no mínimo: 185-900nm;
apresentar correção de background por pelo menos o método utilizando lâmpada de deutério;
- Deve apresentar faixa de absorbância de no mínimo – 0,150 A á 3,000A.
- Modo de leitura para análises em modo chama: método contínuo;
- Possuir, no mínimo, torre para 4 lâmpadas ajustadas automaticamente; sendo que 2 lâmpadas podem ser iluminadas ao mesmo
tempo, uma para análise e outra para pré-aquecimento;

UN 1 - - 2 - - - - - 2 1 8 2 - - 16  R$ 12.754,11 R$ 204.065,76

16
Medidor portátil multiparâmetro com microprocessador. A prova d'agua. Mede ph, orp, turbidez, condutividade, salinidade e
temperatura. Compensação automática de temperatura. Desligamento automático e função de armazenagem mínimo e máximo.
Bateria 9v ou adaptador ca. Deve acompanhar as sondas de medição.

UN 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - 2 7 - - 18  R$ 83.655,66 R$ 1.505.801,88

17

Câmera filmadora DIGITAL FULL HD - semelhante (ou superior) ao modelo Sony HDRCX440. Sinal de vídeo com sistema de cor NTSC,
padrão EIA, PAL color e padrão CCIR; formato de gravação de filme: AVCHD (compatível com o formato AVCHD ver.2.0), vídeo Mpeg-
4 Avc/h.264, áudio dolby digital 2 canais dolby digital stereo creator; mpeg-2 ps - vídeo mpeg-2 (vídeo); mp4 - vídeo mpeg-4
avc/h.264; áudio mpeg-4 aac-lc 2 canais; sensor CMOS 3.1 mm (1/5.8 type); formato de arquivo de fotos compatível com Dcf ver.2.0,
Exif ver.2.3 e Mpf Baseline; - Lente 30× (óptico), 60× (zoom, durante gravação de filmes), 350× (digital); f1,8 a f4,0; distância focal f=
1,9 mm ~ 57,0 mm; para fotos 26,8 mm ~ 804 mm (16:9); iluminação mínima de 6 lx (lux) (no ajuste de fábrica, com velocidade do
obturador de 1/30 segundos); 3 lx (lux) ([low lux] ajustado para [ligado], com Velocidade do obturador de 1/30 segundos; efeitos
visuais: fader branco/ fader preto; cartão de memória de 8gb (ou mais);

UN 1 - - - 1 - - 7 - 2 1 1 1 - - 14  R$ 4.073,40 R$ 57.027,60

18

Detector de Gases para monitoramento do ar em espaços confinados, homologado pelo Inmetro. Atende plenamente aos requisitos
da NR-33. Display: Alfanumérico de cristal líquido. Escalas: Oxigênio: 0 a 30%. Gases combustíveis: 0 a 100% LEL. Monóxido de
Carbono: 0 a 500 ppm. Gás Sulfidrico: 0 a 100 ppm. Alarmes: baixo, alto, STEL e TWA. Fornecido com: Bateria recarregável,
Carregador portátil, Manual de instruções e Certificado de calibração.

UN 2 - 1 - - - - - - 1 - 15 - - - 19  R$ 4.674,79 R$ 88.821,01
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Equipamento para análise e monitoração de ruídos sonoros. Com display de 3 1/2 dígitos, com faixa de medição automática, tempo
de resposta Fast/Slow/Impulse, barra gráfica, registro de leituras máxima e mínima, ponderação A, C e Z, sinal de saída AC e DC,
medida de nível equivalente contínuo, nível de exposição sonora e tempo de reverberação, data logger, interface USB e resolução de
0,1dB. Função SPL: Medida de Nível de Pressão Sonora. Função Leq: Medida de Nível Equivalente Contínuo. Função SEL: Medida de
Nível de Exposição Sonora. Função Pico: Medida do Nível Instantâneo do Pico. - Função RT60: Medida do Tempo de Reverberação.
INFORMAÇÕES DO PRODUTO Decibelímetro - Tipo 2 c/ Data Logger - USB - SPL/LEQ/RT60 – Microfone destacável e Atende a Norma
de Inspeção Veicular - Minipa MSL-1360

UN 2 2 1 - - - - - - - - - 1 - - 6  R$ 3.547,95 R$ 21.287,70

20

Sistema para determinação de DBO. Sistema para determinação de DBO, composto por um medidor, sonda com auto-agitação,
suporte para medidor, adaptador USB e fonte de alimentação. O Medidor pode ser conectado a qualquer sonda pH, Condutividade, e
Oxigênio Dissolvido, e armazenam as calibrações realizadas, a identificação do usuário, da amostra, a data e hora de todas as leituras.
Armazena até 500 resultados de análise, funciona a pilhas ou com eliminador de bateria, possui desligamento automático ajustável
para economia das baterias, correção automática de pressão barométrica e temperatura para LDO. Especificações da sonda: Faixa de
medição: 0.02 a 20.0 mg/l. Utilizada somente com garrafas de DBO de 300 ml com diâmetro do gargalo de 15.875 mm. Possui
autoagitação e tecnologia LDO (Oxigênio Dissolvido por Luminescência)

UN 1 2 - - - 1 1 - - 1 - 1 2 - - 9  R$ 18.681,41 R$ 168.132,69

21 Sistema de filtração completo. Sistema filtração, tipo: à vácuo, material: em vidro, composição: com funil, rolha, frasco coleta,
componentes adicionais: filtro 47 mm, capacidade: 1000 ml

UN 6 - 5 5 - - 5 2 - - - - 5 - - 28  R$ 519,40 R$ 14.543,20

22

Kit para análise de água. Analisa temperatura, oxigênio, alcalinidade total, dureza, pH, Nitrogênio amoniacal, Nitrogênio nitrito,
transparência. Acompanha: Reagentes para 100 testes de cada parâmetro Maleta para transporte Termômetro até 50ºC 6 cubetas
plásticas de 10 mL marcadas 2 cubetas plásticas de 50 mL marcadas. Seringa Coletora 100 un. de papel filtro pequeno rápido. Cubetas
para leitura Frasco para titulação. Disco de Secchi com fita de fibra com 1,5 metros Cartelas colorimétricas para comparação visual
em material resistente a água com proteção UV. Manual de instruções e informações de segurança no manuseio em português.

UN 3 - 5 3 14 3 3 4 - - - 4 6 - - 45  R$ 1.340,37 R$ 60.316,65

23
Microfone De Lapela Com Fio. Especificações:
- Elemento: Condensador; Padrão polar: Onidirecional; Resposta em frequência: 50 – 18.000 Hz; Impedância: 1.000 ohms; Cabo: de 5
a 6 m com mini plug P2 de 3,5 mm; Acompanhado de prendedor de gravata, bateria LR44, abafador de vento de espuma.

UN 2 - 3 - - - - 9 - 1 2 - 3 - - 20  R$ 414,38 R$ 8.287,60

24 Bateria Recarregável USB 9V, 250 mAh. Bateria de lítio recarregável USB. Vida útil da bateria: até 1500 ciclos. UN 10 - 4 - - - - 35 - - 15 - - - - 64  R$ 23,82 R$ 1.524,48

25

Conjunto de peneiras caixilho em inox para Ensaio Granulométrico, Com 8 Polegadas De Diâmetro, com 2 Polegadas De Altura, Malha
Quadrada, Conforme Norma Abnt, Fundo e tampa. Deve conter as seguintes peneiras / medidas (uma de cada): 2 - abertura 50,000
mm, 1.1/2 - abertura 37,500 mm, 1 - abertura 25,000 mm, 3/4 - abertura 19,000 mm, 3/8 - abertura 9,500 mm, 4-4 - abertura 4,750
mm, 10-9 - abertura 2,000 mm, 16-14 - abertura 1,180 mm, 30-28 - abertura 0,600 mm, 40-35 - abertura 0,425 mm, 50-48 - abertura
0,300 mm, 100-100 - abertura 0,150 mm, 200-200 - abertura 0,075 mm.

UN 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 2 6 1 - 15  R$ 3.695,94 R$ 55.439,10

26

CÂMARA GERMINADORA COM FOTOPERÍODO. Controlador microprocessado digital com sistema PID; display LED com resolução de
0,1°C para indicação da temperatura. Sistema de Fotoperíodo, simulação dia e noite, composto por lâmpadas Led. Timer programável
de 9999 minutos. Fotoperíodo com programação de iluminação mínima de 1 em 1 minuto. Temperatura de -10°C até 60°C. Sistema
de ventilação silencioso com circulação de ar forçado quente e frio no sentido vertical. Isolação térmica em todas as paredes e porta.
Câmara interna revestida com material anticorrosivo. Montado sobre pés niveladores. Aquecimento através de resistência tubular
blindada em aço inox, de fácil substituição. Refrigeração através de unidade selada, livre de CFC. Porta tipo cega com vedação
magnética. Reservatório interno de água que proporciona umidade relativa por evaporação natural. Prateleiras reguláveis e
removíveis com tratamento anticorrosivo.

UN 1 2 - - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 2 10  R$ 4.648,54 R$ 46.485,40

27

Agitador Eletromagnético. Capacidade: 6 peneiras granulométricas redondas. Peneiras: Granulométricas redondas, aro rígido em
latão ou aço inox com 8,5 ou 3" x 1 ou 2" de altura Abertura: 100 a 20 mm ou 3,5 a 635 tyler. Temporizador com escala de minuto em
minuto para desligar o aparelho. Reostato para controle de intensidade das vibrações. Tensão: 110 / 220 volts (regulagem
automática). Frequência: 50 / 60 HZ. Acompanhado de tampa e fundo.

UN 1 - - - - 1 - - - - - 1 1 - - 4  R$ 4.930,59 R$ 19.722,36

28
Paquímetro Digital Universal. Características Mínimas: Capacidade 500 mm X 20 Polegadas; Resolução De 0,01mm (0,0005´) Com
Tecla Conversora Mm/Polegada; Fabricado Em Aço Inoxidável Temperado; Função De Zero A Qualquer Ponto; Com Roldana;
Alimentação À Bateria; Deve Acompanhar Todos Os Acessórios Necessários Ao Funcionamento E Duas Baterias.

UN 3 - - - 2 3 - 8 - - 1 4 5 - - 26  R$ 626,77 R$ 16.296,02

29
Kit Trado em aço inox para coleta de amostra indeformada de solo; Deve conter copo coletor em aço inox, 2 hastes 40cm x 5/8, 24
anéis enumerados c/ tampas, 4 anéis espaçadores, 2 chaves fixa 18/19 mm, 1 marreta, 1 espátula de aço, 1 sacola, 1 estojo em lona.

UN 2 - - - 2 2 - - - - - - 6 - - 12  R$ 3.583,55 R$ 43.002,60

30 Eletrodo de pH Phmetro, Universal De vidro. Compatível com a marca Tecnopon UN 4 - 8 4 2 - - 1 - 2 - 20 6 - - 47  R$ 265,29 R$ 12.468,63

31

pHmetro Profissional Portátil. Medidor de pH de bolso com eletrodo substituível, visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura) e
compensação automática de temperatura (ATC). Calibração automática em até 3 pontos; Faixa de medição pH: 0.0 a 14.0;
Temperatura: 0 a 50°C; Resolução: pH: 0.1 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 Temperatura: ±1°C. Pontos de calibração: pH 4.0,
7.0 e 10.0. Temperatura de operação: 0 a 50°C. Funções adicionais: Eletrodo substituível. Desligamento automático após alguns
minutos de inatividade.

UN 3 - 1 4 1 3 4 1 - 9 - 4 - - - 30  R$ 326,00 R$ 9.780,00

32

Autoclave Vertical 50 Litros. Caldeira vertical em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atende a
norma NR13. Sugere-se tampa em bronze fundido, internamente estanhada, acompanhada de guarnição de silicone para vedação
resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável. Manípulos para fechamento em baquelite,
isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão de níquel-cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas
escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143º. Cesto em aço inox AISI 304 polido,
totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor. Gabinete construído em chapa de aço inox, montado sobre quatro pés de
borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura. Registro esfera para limpeza e drenagem de água. Válvula de alivio de
pressão regulada. Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf/cm2.

UN 1 - - 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 6  R$ 6.967,54 R$ 41.805,24

33 HD Externo. Capacidade: 2000GB (2 TB) Interface: USB 3.0 compatível com USB 2.0. Tamanho: 2.5" UN 4 2 - - 3 - - 6 4 2 - - 2 - - 23  R$ 425,12 R$ 9.777,76
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34

KIT PARA TESTE DE FLOTAÇÃO MICROCONTROLADO 6 PROVAS. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Composto de Saturador S.600 e Jar Test Microcontrolado de 6 provas. Saturador em tubo de acrílico transparente; Regulador de
pressão com manômetro; Registro de purga de ar do saturador (câmara de saturação); Válvula de entrada de água e ar comprimido;
Válvula de saída de água saturada para as cubas de teste de flotação; Jar Test c/ controle de velocidade variável de 10 à 350 RPM;
Número de provas: 06 (seis); Volume de cada prova até 2000 ml; Palhetas e hastes de agitação em aço inox 304, reguláveis para
altura desejada; Área do Rotor 1" x 3" em aço inox 304; Sistema de iluminação LED embutida na base; Dosador simultâneo para
reagentes (coagulantes) e corretivos de pH; Temporizador digital programável 1 seg. à 999 min. e 59 seg. Alarme sonoro de fim do
teste; Precisão do Display por velocidade 1 RPM; Precisão do Display por tempo 1 seg. Indicador digital do tempo decorrido e digital
do tempo restante. Tensão de trabalho Bivolt automático; 
Deve acompanhar: 06 cubas graduada de acrílico transparente de 2000 ml com placa difusora para água saturada, especifica para o
teste de flotação; 06 cubas graduadas de acrílico transparente de 2000 ml para teste de floculação; 12 tubos de ensaio; Curva de
gradiente.

UN 1 - 1 - 1 - - - - - - - 5 - - 8  R$ 6.278,00 R$ 50.224,00

35 Kit Webcam Full Hd 1080p 15Mp + Tripé. Ideal para gravações e vídeo chamadas UN 2 - - - 1 - - 34 2 - 2 - - - - 41  R$ 365,18 R$ 14.972,38

36 Notebook Tela 15,6” Processador i5 9300H ou superior; Placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1050 com 3Gb; Memória Ram de 8Gb
DDR5 ou superior; HD 1Tb

UN 1 - - - - 1 - 11 1 - 3 - 1 - - 18  R$ 5.147,74 R$ 92.659,32

37 Cartão MicroSd 128Gb Cl 10 80Mb/S UN 2 - - - 1 - - 10 2 - 1 - - - - 16  R$ 290,00 R$ 4.640,00

38 Microfone de mesa gooseneck com base. Alimentação: Phantom Power ou 2 pilhas AA de 1.5V; Comprimento da Haste de 40 cm ou 
mais; Chave liga e desliga; Padrão polar Cardióide.

UN 3 - 1 - - - - 10 3 3 1 - - - - 21  R$ 328,29 R$ 6.894,09

39
Pedestal suporte para caixa de som, tripé, fabricado em alumínio tubular, que suporte até 80kg, altura mínima 1,10m, com trava
fixadora para a caixa de som, regulagem manual de altura, pés emborrachados antiderrapante e antirriscos. Garantia mínima de 3
meses.

UN 2 - 3 - 2 - - 14 2 2 - - - - - 25  R$ 1.335,05 R$ 33.376,25

40
Microfone de captação vocal próximo, dinâmico, supercadióide simétrico ao eixo e uniforme em toda faixa de frequência, sistema
antichoque, grade de bola de aço endurecido, frequências 50-16,000Hz. Deve incluir cachimbo, Cabo XLR e Maleta/Bag. Garantia
mínima de 3 meses.

UN 2 - 2 - - - - 9 2 - 4 - - - - 19  R$ 90,25 R$ 1.714,75

41 Pedestal para microfone tripé antiderrapante, cor: preto, suporte girafa, com pés dobráveis, retrátil com ajuste de regulagem de
extensão e altura, cachimbo para 1 microfone. Garantia mínima de 3 meses.

UN 4 - 5 - - - - 4 4 2 4 - - - - 23  R$ 161,79 R$ 3.721,17

42
CAIXA ATIVA ACÚSTICA 300W RMS Alto-falante de 15 polegadas; Driver de titânio 1 ¼ polegadas; Biamplificada; 300Watts RMS;
Comunicação Bluetooth; Reprodutor de MP3 via USB e SD card; Entradas balanceadas XLR e TRS ¼ polegadas; Entradas P2 e RCA; Alta
voltagem (100 ~ 240VAC).

UN 2 - 1 - - - - 14 2 2 2 - - - - 23  R$ 809,43 R$ 18.616,89

43 CAIXA PASSIVA ACÚSTICA 300W RMS Alto-falante de 15 polegadas; Driver de titânio 1 ¼ polegadas; Biamplificada; 300Watts RMS; UN 2 - 1 - - - - 4 2 2 1 - - - - 12  R$ 959,08 R$ 11.508,96

44

Microfone sem fio, tipo dinâmico, alimentação 3 v, resposta frequência 50 a 15 kHz, tipo receptor 2 antenas. Características
adicionais: voltagem de operação 100 a 240 Volts, impedância 600 ohms, alcance 250 m, alimentação externa receptor fonte de 9 v,
alimentação receptor 9 vdc, frequência UHF, impedância saída 600 ohm, aplicação voz principal, altura 18,2 cm, dimensão 18,2 x 5,1
cm, padrão cardióide, acessórios garra e estojo, sensibilidade-54 dB, material corpo em plástico, cor preta, acabamento pintura
eletrostática, referência fabricante Shure pgx 58, relação sinal/ ruido melhor que 88 dB 600 ohm.

UN 2 - 2 - 2 - - 12 2 3 2 - - - 0 25  R$ 556,11 R$ 13.902,75

45
Centrífuga refrigerada de alta rotação para tubos, ajuste: digital; volume: até 100 ml, capacidade: até 32 unidades, rotação: até
15.000 rpm, com controle de temperatura até 40 °C, com temporizador até 99 min; componentes: com adaptadores para tubos 1.5,
5, 10, 15, 50 ml.

UN - - - 1 - - - - - - - - - - 1 2  R$ 34.161,26 R$ 68.322,52

46
Centrífuga refrigerada de alta rotação para tubos, ajuste: digital; volume: até 100 ml, capacidade: até 32 unidades, rotação: até
15.000 rpm, com controle de temperatura até 40 °C, com temporizador até 99 min; componentes: com adaptadores para tubos 1.5,
5, 10, 15, 50 ml. 

UN - 2 - - - - - - - - - - - - - 2  R$ 34.161,26 R$ 68.322,52

47

Incubadora BOD Digital Microprocessada, ajuste: controlador de temperatura digital; gabinete construído em aço com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática, montado sobre pés niveladores; capacidade para até 4 prateleiras; circulação
forçada de ar; sistema de segurança contra superaquecimento através de termostato; painel frontal superior com controlador de
temperatura, chave geral e LEDs com indicação de aquecimento e refrigeração; potência sugerida: 800 watts; alimentação: 110 ou
220 volts; faixa de trabalho: Temperatura: de -10 a 60ºC, capacidade: 350 litros.

UN - 4 - - - - - - - - - 3 - - - 7  R$ 5.094,00 R$ 35.658,00

48

Estufa Microprocessada com Circulação Forçada de Ar. Capacidade: até 1200 Litros; Controlador eletrônico microprocessado;
indicação digital da temperatura através de termômetro digital; Faixa de trabalho de até 200° C; Potência sugerida de 4500 W. Motor
para circulação forçada do ar, Entrada e saída reguláveis, para renovação e circulação de ar. Câmara em aço inox. Tensão: 110 ou
220v (50 a 60Hz); Fusível de segurança.

UN - - 2 - - - - - - - - - - - - 2  R$ 21.828,50 R$ 43.657,00
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49

EVAPORADOR ROTATIVO: com possibilidade de utilização de frascos de evaporação de no mínimo entre 50 mL a 2000 mL; equipado
com sistema de vedação, duto de vapor único com junção 24/40 ou 29/32, sistema de elevação mecânica ou automática com sistema
de proteção de posição final; velocidade de rotação regulável eletronicamente entre 20 a 280 rpm no mínimo. Condensador vertical
com válvula para adição de solventes e conexão para vácuo. Superfície de resfriamento: 1500 cm2 no mínimo. O selo mecânico para
formação do vácuo entre o tubo e o condensador deve ser em teflon (PTFE), com resistência química e longa vida útil Deve
acompanhar banho de aquecimento, do mesmo fabricante do rotaevaporador, com temperatura de aquecimento do banho em uma
faixa de temperatura de, no mínimo, 20 à 95 °C com precisão de +/- 1°C, cuba de aço inoxidável 1.4404 e capacidade de no mínimo 4
L. Características elétricas: tensão de alimentação 220/240 V, Frequência: 50-60 Hz, potência de aquecimento do banho de no
mínimo de 1300 W. Deve incluir toda a vidraria necessária para o funcionamento em borosilicato de alta qualidade compreendendo:
condensador, um frasco de evaporação de 1000 mL, um frasco de recolhimento de condensado de 1000 mL e tubo de vácuo. Além
disso deve conter um selo de vedação em PTFE sobressalente, mangueiras e outras conexões necessárias para perfeito
funcionamento do sistema. Dimensões nas faixas entre
(LxAxP): 40 - 62 x 43 - 90 x 33 - 51 cm. Peso máximo 29 kg. Temperatura ambiente permitida: 5 a 40 °C e umidade relativa permitida
até 80%. O banho deve ter classe de proteção IP 21 conforme norma DIN 60529.

UN - - 5 - - - 1 - - - - - - - - 6  R$ 12.754,11 R$ 76.524,66

50

Detector de Gases para monitoramento do ar em espaços confinados, homologado pelo Inmetro. Atende plenamente aos requisitos
da NR-33. Display: Alfanumérico de cristal líquido. Escalas: Oxigênio: 0 a 30%. Gases combustíveis: 0 a 100% LEL.
Monóxido de Carbono: 0 a 500 ppm. Gás Sulfidrico: 0 a 100 ppm. Alarmes: baixo, alto, STEL e TWA. Fornecido com: Bateria
recarregável, Carregador portátil, Manual de instruções e Certificado de calibração.

UN - - - - - - 2 - - - - - 5 - - 7  R$ 4.674,79 R$ 32.723,53

51

Sistema para determinação de DBO. Sistema para determinação de DBO, composto por um medidor, sonda com auto-agitação,
suporte para medidor, adaptador USB e fonte de alimentação. O Medidor pode ser conectado a qualquer sonda pH, Condutividade, e
Oxigênio Dissolvido, e armazenam as calibrações realizadas, a identificação do usuário, da amostra, a data e hora de todas as leituras.
Armazena até 500 resultados de análise, funciona a pilhas ou com eliminador de bateria, possui desligamento automático ajustável
para economia das baterias, correção automática de pressão barométrica e temperatura para LDO. Especificações da sonda: Faixa de
medição: 0.02 a 20.0 mg/l. Utilizada somente com garrafas de DBO de 300 ml com
diâmetro do gargalo de 15.875 mm. Possui autoagitação e tecnologia LDO (Oxigênio Dissolvido por Luminescência)

UN - - 1 1 - - - 2 - - - - - - - 4  R$ 18.681,41 R$ 74.725,64

52
Notebook Tela 15,6” Processador i5 9300H ou superior; Placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1050 com 3Gb; Memória Ram de
8Gb DDR5 ou superior; HD 1Tb

UN - 3 2 - - - - - - - - 2 - - - 7  R$ 5.147,74 R$ 36.034,18

VALOR ESTIMADO
R$ 15.537.360,17
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