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Objeto: Contratação exclusiva de microempresa (s) e empresa (s) de pequeno porte para
aquisição de materiais de laboratório, incluindo reagentes e equipamentos

          GUILHERME SIMOES NEVES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado,
resolve homologa-lo, na forma a seguir:

Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda.Fornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

037 12,0000 1,8000 21,60
10489 - Escova de cerdas fina com cabo de arame para a
limpeza de tubos de ensaio e demais vidrarias. A escova
devera ser de tamanho pequeno (SERLAR)

Unidade

038 6,0000 1,8000 10,80
10491 - Escova de cerdas finas, com cabo de arame, para
limpeza de tubos de ensaio e demais vidrarias. A escova
deverá ser de tamanho grande (SERLAR)

Unidade

039 12,0000 1,8000 21,60
10490 - Escovas de cerdas finas, com cabo de arame para
limpeza de tubos de ensaio e demais vidrarias. A escova
devera ser de tamanho médio. (SERLAR)

Unidade

040 100,0000 6,7500 675,00
10427 - Esparadrapo impermeável de 10 cm x4, 5m.
(MISSNER)

Unidade

729,00Valor Total:

Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios LtdaFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

001 40,0000 18,9000 756,00

10356 - Acido úrico: kit para determinação quantitativa do
ácido úrico em amostras de soro, plasma ou urina através do
método enzimático colorimétrico com fator clareante de
lípides(LCF). Cada kit deverá conter 01 frasco de reagente
enzimático de 100 mL, 01 frasco de padrão de ácido úrico de
2 mL podendo ser realizados 100 testes em cada kit.
(BIOCLIN)

Caixa

003 50,0000 83,0000 4150,00

10363 - Água Deionizada: galão de 20 litros de água
quimicamente pura(isenta de íons) de baixa condutividade,
destinada ao equipamento automático de bioquímica
Humastar 300. (CINORD)

Unidade

004 12,0000 14,2000 170,40
10396 - Água destilada: galão de 05 litros de água destilada
usada no preparo de reagentes. (CINORD)

Unidade

005 50,0000 6,5400 327,00
10413 - Agulha descartável 25x07: A agulha devera ter o
corte cescavado e possuir boas praticas da Anvisa. Cada
caixa devera conter 100 unidades. (DESCARPAC)

Caixa

006 80,0000 6,5400 523,20
10412 - Agulha descartável 25x08: A agulha devera ter o
corte  cescavado e possuir boas praticas da Anvisa. Cada
caixa deverá conter 100 unidades. (DESCARPAC)

Caixa

009 50,0000 10,2500 512,50
10424 - Algodão hidrófilo: o algodão  devera ser inteiro em
rolo de 500 gramas (FAROL)

pacote

014 12,0000 28,8000 345,60
10367 - Antiestreptolisina O ou ASO: kit para determinação
da ASO por método da aglutinação em látex. O frasco deverá
conter 2,5 mL. (BIOCLIN)

Caixa
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015 3,0000 230,0000 690,00
10362 - Autocal: soro calibrador usado no aparelho
automático de bioquímica Humastar 300. Cada kit deverá
conter 04 frascos de 05 mL em cada. (BIOCLIN)

Caixa

016 6,0000 27,0000 162,00
10506 - Azul de Cresil brilhante (reagente usado para
coloração  na contagem de reticulócitos - Frasco 100 ml)
(NEWPROV)

Unidade

017 4,0000 470,0000 1880,00

10494 - Banco Mocho com meio encosto, ajuste de altura e
assento redondo garantindo ergonomia ao usuário.
Constituído de espuma, acabamento em courino, base em
aço com acabamento em polipropileno. Pés com rodízios
duplos de dupla rodagem. Cor preta. (IMER)

Unidade

018 1,0000 830,0000 830,00
1495 - Banho Maria de mesa, com cuba de polipropileno,
controle microprocessado, capacidade para 60 tubos de
Kahn, e temperatura regulada para até 60 graus. (DELTA)

Unidade

023 100,0000 7,0000 700,00
10484 - Cálice de vidro, 250 ml, graduado com pé, destinado
para sedimentação das fezes (DPAULO)

Unidade

024 3,0000 39,0000 117,00
10431 - Canudos de plásticos: Cada pacote devera conter
800 unidades em cada  e são os mesmos usados para
refrigerantes. (JP)

Pacote

026 60,0000 140,0000 8400,00

10350 - Colesterol HDL Direto: Kit de reagente para
determinação quantitativa de colesterol HDL no soro, através
do método homogêneo direto Enzimático-colorimétrico Cada
kit deverá conter 03frasco de enzimas de 60 ml cada,
03frascos de substrato de 20ml cada e 01 frasco de
calibrador de 4ml podendo ser realizados 240 testes em cada
kit. Não é para ser o modelo precipitante e sim o homogêneo
direto, (BIOCLIN)

Caixa

027 60,0000 69,0000 4140,00

10349 - Colesterol: Kit de reagente para determinação
quantitativa do colesterol presente no soro e plasma humano
através do método Ezimatico colorimétrico com fator
clareante de Lípides (LCF). Cada kit deverá conter dois frasco
de reagente Enzimático com tampão fosfato de 250ml cada e
um frasco de padrão colesterol 200mg/dL de 3ml, podendo
ser realizados 500 teste em cada kit. (BIOCLIN)

Caixa

028 15,0000 4,2000 63,00
1951 - Coletor de material perfuro cortante de treze litros
(COLORFIX)

Unidade

030 1,0000 515,0000 515,00
10440 - Coluna para deionizador de água: a coluna devera
ser especifica para deionizador de água Union.. (UNION)

Unidade

032 12,0000 29,0000 348,00
10389 - Corante May Grunwald Solução para coloração das
laminas de hemograma. Cada vidro devera conter 1000ml
(RENELAB)

Unidade

033 60,0000 31,0000 1860,00

10353 - Creatinina Automação: Kit de reagente para
determinação quantitativa cinética do creatinina em amostras
de soro, plasma ou urina através do método cinético
colorimétrico (jaffé). Cada kit devera conter 01 frasco de
reagente 1 de 200mL - RGT (Hidróxido de sódio > 6g/L), 01
frasco de reagente 2 de 50 mL- RGT2 (Acido pícrico > 3g/L) e
01 frasco de padrão de 10 mL de STD podendo ser
realizados 250 testes em cada kit. (BIOCLIN)

Caixa

035 6,0000 67,0000 402,00

10404 - Detergente Neutro Spartan: galão de 5 litros de
detergente neutro líquido usado na limpeza das vidrarias em
geral, nas lâminas atuando na retirada de gorduras, graxas,
sujeiras pesadas e na lavagem dos materiais contaminados
por amostras biológicas. (SPARTAN)

Unidade
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036 3,0000 79,0000 237,0010481 - Erlenmeyer de vidro, 500 ml, graduado. (GLOBAL)Unidade

041 12,0000 20,0000 240,00
10488 - Estante em acrílico, para suporte de tubos de ensaio,
com 15 furos: A estante deve ter dimensão 10 cm de altura e
18 cm de comprimento. (CRAL)

Unidade

042 1,0000 2980,0000 2980,00

10511 - ESTUFA ELÉTRICA PARA ESTERILIZAÇÃO A
SECO DE INSTRUMENTAL LABORATORIAL Capacidade
para 110 litros. Controle de temperatura até 250 graus: feita
de aço tratado, isolamento termiico com lã de vidro em todas
as paredes e portas para diminuir a transferência de calor
para o exterior da estufa. O acabamento interno deverá ser
com tinta de alumínio resistente ao calor. A porta deve ser
com fecho de rolete e as prateleiras internas removíveis, com
no mínimo 3 bandejas. Tempo estimado de esterilização: 2h a
160ºC e 1h a 170°C Cor preferencialmente branca ou cinza
(DE LEO)

,

044 12,0000 23,0000 276,00
10366 - Fator Reumatóide ou FR: kit para determinação do
fator reumatóide por método da aglutinação em látex. O
frasco deverá conter 2,5 mL. (BIOCLIN)

Caixa

047 15,0000 15,0000 225,00
10394 - Formol a 37%: Solução de formol na concentração de
37% usado como conservante na preparação de MIF para as
fezes. Cada frasco deverá conter 1000 ml. (SCIAVICO)

Unidade

049 12,0000 64,0000 768,00
10359 - Frasco Tipo 01: frasco de plástico utilizado para
armazenar os reagentes no carrossel do aparelho automático
de bioquímica Humastar 300. (HUMAN)

Unidade

050 12,0000 64,0000 768,00
10360 - Frasco Tipo 04: frasco de plástico utilizado para
armazenar os reagentes no carrossel do aparelho automático
de bioquímica Humastar 300. (HUMAN)

Unidade

051 6,0000 17,8000 106,8010485 - Funil de vidro, tamanho médio. (GLOBAL)Unidade

052 15,0000 48,0000 720,00

10357 - Gama GT Liquicolor Cinético UV. Cada kit deverá ser
composto de 10 frascos de 08 mL de BUF e 02 frascos de 10
mL de SBT, com capacidade para realização de 100 testes
em cada kit. (BIOCLIN)

Caixa

057 24,0000 16,0000 384,00
10439 - Lâmpada de halogênio: A lâmpada devera ser de 6V
e 20 W para o funcionamento de microscópio Nikon E 200.
(OSRAM)

Unidade

068 30,0000 52,0000 1560,00
12186 - Máscara de proteção N-95 (caixa com 20 unidades)
(DESCARPAC)

Caixa

069 12,0000 5,6000 67,20
10493 - Máscaras descartáveis com elástico. Cada caixa
deverá conter 50 unidades. (DESCARPAC)

Caixa

070 12,0000 12,0000 144,00
10395 - Óleo de imersão: óleo para microscopia-ótica em
objetiva de imersão (100ml). Cada frasco deverá conter 100
ml. (NEWPROV)

Unidade

071 1,0000 2380,0000 2380,00

10495 - Poltrona com braços destinada a coleta de sangue.
Deve ser estofada, reclinável, construída em tubos redondos
de aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento
em pintura eletrostática a pó epóxi. Possui braçadeiras em
aço cromado dos dois lados para o apoio dos braços.Ambos
removíveis, com altura regulável e estofados com
revestimentos em courvin. Movimentos de costas e pés
reclináveis simultaneamente em 05 posições através de
sistema mecânico com retorni através de mola. (IMER)

Unidade

072 12,0000 21,5000 258,00
10365 - Proteína C Reativa ou PCR: kit para detecção da
proteína C reativa por método da aglutinação em látex. O
frasco deverá conter 2,5 mL. (BIOCLIN)

Caixa
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075 4,0000 48,0000 192,00
10411 - Seringa descartável, sem agulha, 20 ml: Cada caixa
devera conter 100 unidades. (DESCARPAK)

Caixa

076 12,0000 195,0000 2340,00

10361 - Serodos: Kit de soro controle liofilizado preparado a
partir de soro humano, usado para controlar a precisão e
exatidão dos métodos automáticos. Cada kit deverá conter 06
frascos de controle de 05 mL cada. (BIOCLIN)

Caixa

077 6,0000 50,0000 300,00
10191 - Termômetro para geladeira. Termômetro digital
externo para geladeira. (JP)

Unidade

080 15,0000 69,0000 1035,00
10408 - TP: kit contendo 10 frascos formador de coágulo de
2,0 mL cada para determinação do tempo de protombina em
plasma citratado. (BIOCLIN)

Caixa

081 60,0000 168,0000 10080,00

10351 - Triglicérides: Kit de reagente para determinação de
triglicérides em amostras de soro ou plasma através do
método Enzimático colorimétrico com fator clareante de
lípides (LFC). Cada kit deverá conter 02 frascos de
monoreagente de 200ml cada  e 01 frasco de padrão  de 3ml
podendo ser realizados 400 testes ema cada kit. (BIOCLIN)

Caixa

082 15,0000 89,0000 1335,00

10407 - TTPA: kit contendo 04 frascos de formados de
coágulo de 4,0 mL e 06 frascos de ativador de contato de 2.5
mL cada para determinação manual ou automatizada do
tempo de tromboplastina parcial ativada em plasma citratado.
(BIOCLIN)

Caixa

083 100,0000 0,3000 30,00
10478 - Tubo Cônico de plástico, graduação de 10 ml ,
destinado para centrifugação de urina (CRAL)

Unidade

084 150,0000 2,8000 420,00
10477 - Tubo Cônico de vidro, graduação de 10 ml ,
destinado para centrifugação de urina (GLOBAL)

Unidade

085 10,0000 15,0000 150,00
10429 - Tubo de plástico para transporte de soro: pacotes de
250 unidades cada. Os tubos deverão ser transparentes, com
dimensões 12x75m. (CRAL)

Pacote

087 100,0000 35,5000 3550,00
10414 - Tubo para coleta de sangue a vácuo siliconizado, de
4 ml, vacuplast, tampa vermelha para soro, cada embalagem
devera conter 100 tubos. (CRAL)

Pacote

088 30,0000 45,8000 1374,00
1634 - Tubo para coleta de sangue a vácuo siliconizado, de 9
ml, vacuplast, tampa vermelha para soro, cada embalagem
devera conter 100 tubos. (CRAL)

Caixa 100
Unidades

089 80,0000 34,8000 2784,00

10415 - Tubo para coleta de sangue a vácuo, K3 EDTA não
siliconizado de 4ml, vacuplast, tampa roxa para EDTA.Cada
embalagem deverá conter 100 tubos, destinada a coleta de
hemograma. (CRAL)

Pacote

090 1,0000 600,0000 600,009075 - Tubulação de bomba peristáltica (BIOPLUS)Unidade

091 50,0000 72,0000 3600,00

10352 - Uréia: Kit de reagente para determinação cinética
quantitativa da uréia  em amostra de soro ou plasma ou urina
através  do método GLDH. Cada kit devera conter 02 frascos
de enzimas de 120ml cada , 02 frascos de substrato de 30ml
cada e 01 frasco de padrão de 5ml podendo ser realizados
300 testes em cada kit. (BIOCLIN)

Caixa

092 40,0000 39,0000 1560,00

10376 - Urofita 10 DLU ou fita de  para o aparelho analisador
de urina Uriscan da Alere : kit contendo 125 fitas reagentes
para teste rápido de glicose, cetonas, proteínas, sangue,
leucócitos, nitritos, densidade, pH, bilirrubina e urobilinogênio
em urina. (ALERE)

Caixa
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093 12,0000 37,0000 444,00

10364 - VDRL: kit contendo 01 frasco de antígeno VDRL em
suspensão para detecção da sífilis. O frasco deverá ser de 06
mL e já vir pronto para uso. O método usado é o da
floculação e o kit deverá ter capacidade da realização de 300
testes. (BIOCLIN)

Caixa

67.799,70Valor Total:

DOMINUS COMERCIO EIRELIFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

058 30,0000 16,0500 481,50
10418 - Luvas de látex para procedimento não cirúrgico,
tamanho Extra- P. Cada caixa deverá conter 100 unidades.
(DESCARPACK)

Caixa

059 50,0000 16,0500 802,50
10421 - Luvas de látex para procedimento não cirúrgico,
tamanho G. Cada caixa deverá conter 100 unidades.
(DESCARPACK)

Caixa

060 70,0000 16,0000 1120,00
10420 - Luvas de látex para procedimento não cirúrgico,
tamanho M. Cada caixa deverá conter 100 unidades.
(DESCARPACK)

Caixa

061 30,0000 16,0500 481,50
10419 - Luvas de látex para procedimento não cirúrgico,
tamanho P. Cada caixa deverá conter 100 unidades.
(DESCARPACK)

Caixa

2.885,50Valor Total:

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

002 24,0000 0,3500 8,40

10507 - Adaptador em plástico, PPLD, rígido, incolor,
resistente, reutilizável, não estéril, para agulha múltilpa de
sangue a vácuo, compatível com tubos de 13mm e 16mm.
(CRAL)

Unidade

007 40,0000 39,0000 1560,00

10508 - Agulha múltipla descartável para coleta de sangue a
vácuo 25 x 7mm silicolinizada, com biseltrifacetado a laser,
estéril, condicionada em invólucro rígido com lacre de papel
contendo dados de identificação, número de lote e prazo de
validade com lacre, calibre 22G. Cada caixa deverá conter
100 unidades (BIOCON)

Caixa

008 50,0000 39,0000 1950,00

10509 - Agulha múltipla descartável para coleta de sangue a
vácuo 25 x 8mm siliconizada, com biseltrifacetado a laser,
estéril, condicionada em invólucro plástico rígido, com lacre
de papel contendo dados de identificação, número de lote e
prazo de validade, com lacre, calibre 21G. Cada caixa deverá
conter 100 unidades. (BIOCON)

Caixa

010 12,0000 3,4000 40,8010492 - Almotolias de plástico, cor transparente. (JPROLAB)Unidade

011 12,0000 17,0000 204,00

10368 - Anti A: Reagente para classificação do sistema
sanguíneo ABO para teste em lâmina. Cada vidro deverá
conter 10 mL e o método usado é o da aglutinação.
(IMUNOSCAN)

Unidade

012 12,0000 17,0000 204,00

10369 - Anti B: Reagente para classificação do sistema
sanguíneo ABO para teste em lâmina. Cada vidro deverá
conter 10 mL e o método usado é o da aglutinação.
(IMUNOSCAN)

Unidade
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013 12,0000 32,0000 384,00

10370 - Anti D: Reagente para classificação do sistema
sanguíneo ABO para teste em lâmina. Cada vidro deverá
conter 10 mL e o método usado é o da aglutinação.
(IMUNOSCAN)

Unidade

019 40,0000 28,0000 1120,00

10375 - Beta HCG sabonete: cada caixa contém 50 unidades
de dispositivo teste em cada, do modelo sabonete(membrana
reativa para diagnostico da gravidez) com sensibilidade de 25
mUI/ml, podendo ser realizados 50 testes em cada kit. Obs:
Favor não comprar do modelo tiras reagentes porque não nos
atende. (BIOCON(TIRAS))

Caixa

020 3,0000 54,3000 162,90
10406 - Biocal soro calibrador: Soro usado na calibração e
manuseio do aparelho analisador semi-automático de
bioquímica. Cada frasco deverá conter 3ml (GT (VIDA))

Caixa

021 12,0000 49,0000 588,00
10405 - Biocontrol “N” Nível normal: Soro usado para
calibração do aparelho analisador semi-automático de
bioquímica. Cada frasco deverá conter 3ml. (GT (VIDA))

Caixa

029 1000,0000 0,3000 300,00
10423 - Coletor de urina plástico não estéril, com tampa de
rosca de 80 ml. (JPROLAB)

Unidade

031 12,0000 41,5000 498,00
10388 - Corante Giensa: Solução para coloração de lâminas
de hemograma. Cada vidro devera conter 1000ml
(RENYLAB)

Unidade

034 20,0000 8,5400 170,80

10422 - Curativo Bandagem - Adesivo hipoalérgico ou
stopper: O adesivo é uma bandagem anti-séptica usada após
a punção venosa no braço dos pacientes. Obs: cada caixa
deverá conter 500 unidades. (ARATOP)

Caixa

045 6,0000 59,0000 354,00
2001 - Fita de impressora LX 300 + II do Epson, utilizada para
imprimir os resultados do aparelho automático de Bioquímica
HUmastar 300 (IMPRESSO)

Unidade

046 30,0000 39,0000 1170,00
2002 - Fita de impressora LX 350 da Epson, utilizada para
imprimir os resultados de exames dos pacientes.
(IMPRESSO)

Unidade

053 12,0000 8,5000 102,00
10425 - Garrote: composto por velcro, fecho e elástico,
utilizado no braço dos pacientes adultos para a coleta de
sangue. (CRAL)

Unidade

054 12,0000 8,0000 96,00
10426 - Garrote: composto por velcro, fecho e elástico,
utilizado no braço dos pacientes pediátricos para coleta de
sangue. (CRAL)

Unidade

055 100,0000 43,1000 4310,00
10428 - Gaze tipo queijo: O rolo de gaze devera ser 11 fios
cm, 91 cm x 91 cm, 100% algodão, alvejado e hidrofilado.
(MELHORMED)

Unidade

056 60,0000 28,0000 1680,00

10378 - Glicose: kit contendo 01 frasco de padrão de 3 mL e
01 frasco de reagente de cor de 500mL pelo método
enzimático colorimétrico. Em cada kit podem ser realizados
500 testes. Para uso em aparelho automático de bioquímica.
(GT (VIDA))

Caixa

073 25,0000 18,6100 465,25
10409 - Seringa descartável, sem agulha 05 ml: cada caixa
deverá conter 100 unidades. (DESCARPACK)

Caixa

074 50,0000 32,3900 1619,50
10410 - Seringa descartável, sem agulha, 10 ml : cada caixa
deverá conter 100 unidades (DESCARPACK)

Caixa

078 40,0000 42,9000 1716,00

10354 - TGO ou AST (Transaminase): Kit de reagente para
determinação da atividade do aspatato aminotransferase
(GOT) em amostras de soro ou plasma através de método
cinético UV. Cada kit devera conter 01 frasco de tampão de
80ml, 01 frasco de substrato de 20ml podendo ser realizado
100 testes em cada kit. (GT (VIDA))

Caixa
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079 40,0000 42,9000 1716,00

10355 - TGP ou ALT: kit de reagente para determinação da
atividade da Alanina Aminotransferase (GPT) em amostra de
soro ou plasma através de método cinético UV. cada kit
contem 01 frasco de tampão de 80ml e 01 frasco de substrato
de 20ml podendo ser realizado 100 teste em cada kit . (GT
(VIDA))

Caixa

086 40,0000 39,5000 1580,00

10417 - Tubo para coleta de sangue a vácuo contendo
anticoagulante citrato de sódio, tampa azul para determinação
de TP e TTPa. Tubo silconizado, de 04 mL. Cada embalagem
deverá conter 100 tubos. (BIOCON 3,6ML)

Pacote

21.999,65Valor Total:

RESENDE DIAGNOSTICOS LTDAFornecedor:

Item Qtde Unidade Material/Serviço Preço Unit. Preço Total

022 12,0000 690,0000 8280,00

10403 - Biocontrol Hemato 5P: kit contendo 3 reagentes: nível
1, nível 2, nível 3, usado no controle hematológico de
referência para monitorar a performance dos analisadores
hematológicos automáticos com contagem diferencial de
células. Corresponde ao controle do analisador hematológico
Hematoclin 5.4. (MINDRAY)

Unidade

025 1,0000 1990,0000 1990,00

1504 - Centrífuga de bancada automática, com capacidade
de volume de até 100 mL, detecção automática de
desbalanceamento, rotações horizontal e angular, controle
microprocessado, motor de indução, display de LCD, tampa
com chave de desligamento automático. (BENFER)

Unidade

043 1,0000 1415,0000 1415,00

10510 - ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
Capacidade para 13 litros Gabinete em chapa de aço,
tratamento anti-corriso, acabamento com pintura epóxi e tinta
de alumínio internamente, que resiste ao calor. Deverá ter
isolação térmica em lã de vidro em todos os lados e portas. O
controle de temperatura é analógico feito por termostato,
indicação de processo lâmpada piloto. A temperatura deve
variar de 50 a 250 graus, com termostato no painel de
controle. A porta deverá ter abertura para o lado DIREITO,
com fecho tipo Rolete. Interior com no mínimo 2 bandejas.
Tensão bivolt Cor preferencialmente branca ou cinza
(SOLIDSTEEL)

Unidade

048 15,0000 30,0000 450,00
10358 - Fosfatase Alcalina Liquicolor Cinético UV. Cada kit
deverá conter 10 frascos de 08mL de BUFF e 02 frascos de
10 mL de SBT. (KATAL)

Caixa

062 60,0000 350,0000 21000,00

10399 - Lyse M 53 LEO I : usado em analisador hematológico
Hematoclin 5.4 para lisar membranas das células sanguíneas
vermellhas e em conjunto com M 53 LEO II diferenciar as
células brancas. O frasco é de tampa vermelha e contém 1
Litro. (MINDRAY)

Unidade

063 60,0000 215,0000 12900,00

10400 - Lyse M 53 LEO II: usado em analisador hematológico
Hematoclin 5.4 atuando junto com o M 53 LEO I Lyse para
diferenciar quatro células sanguíneas brancas e corar os
eosinófilos. O frasco é de tampa preta e contém 200 mL.
(MINDRAY)

Unidade
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064 60,0000 150,0000 9000,00

10397 - M 53 Cleanser: solução de limpeza usado em
analisador hematológico automático Hematoclin 5.4 para
preparar e limpar os canais fluídos, a tubulação e desfazer da
albumina e sedimentos. Frasco é de tampa azul e contém 1
Litro. (MINDRAY)

Unidade

065 80,0000 150,0000 12000,00

10401 - M 53 D Diluente: usado em analisador hematológico
Hematoclin 5.4 com o objetivo de fornecer ambiente estável
para contagem e dimensionamento dos glóbulos do sangue.
Cada galão contém 20 litros, (MINDRAY)

Unidade

066 60,0000 300,0000 18000,00

10398 - M 53 Lyse LH: reagente do analisador hematológico
automático Hematoclin 5.4, usado para lisar as paredes das
células sanguíneas vermelhas e converter a hemoglobina
para um complexo hemoglobina para determinação da HGB.
Diferencia duas diferentes células sanguíneas brancas e
determina  a quantidade dessas células sanguíneas. Frasco é
de tampa verde e contém 500 mL. (MINDRAY)

Unidade

067 12,0000 90,0000 1080,00

10402 - M 53 P Probe Cleanser: usado em analisador
hematológico Hematoclin 5.4 com o objetivo de fazer a
limpeza da parte interna do aparelho, Cada frasco contem 50
mL. (MINDRAY)

Unidade

86.115,00Valor Total:

Quinta-feira, 27 de Dezembro de 2018

GUILHERME SIMOES NEVES

Prefeito Municipal

Serro,


