
 GOVERNO DE RORAIMASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND
Quantidade de 

Equipamentos
V.UNT 1 V.UNT 2 PROSSERV BIO-RAD

1

Centrífuga para gel - centrifuga para cartões de rotina de gel de centrifugação em coluna, com timer e 

alarme, display digital, indicando início e tempo restante para o fim do procedimento, dispositivo de 

segurança que proporcione interrupção do procedimento (desligue automático) em caso de vibrações 

do rotor ou qualquer situação de erro, capacidade para 24 cartões; manual em português; alimentação: 

110 a 220v; realizar a calibração, manutenção corretiva e preventiva e qualificação inicial do 

equipamento quando necessária e fornecer os certificados.

Serviço 8

2 Imuno- Hemoraima

2 AT HGR

2 AT HMINSN

1 AT Rorainópolis

1 AT HC

12 meses 500,00R$        559,00R$          527,00R$           528,66R$               4.229,28R$                 50.751,36R$               

2

Incubadora à 37º para gel e tubo - Incubadora para tubos e cartões de gel, com timer e alarme sonoro, 

com temperatura de incubação 37ºc, deve possuir dispositivo sonoro de alerta quando a temperatura 

estiver fora do limite estabelecido, deve possuir dispositivo sonoro de indicação de início e ao término 

do processo. Manual em português; Áreas de incubação independentes (cartões de gel e/ou tubos). 

Capacidade de até 36 cartões de identificação e 24 tubos. Tela sensível ao toque com interface fácil de 

usar. 37ºC. Tempo de incubação programável; Voltagem 110-240 VAC. Deve fornecer manutenção 

corretiva e preventiva, qualificação inicial do equipamento quando necessário, calibração e fornecer os 

certificados.

Serviço 8

2 Imuno- Hemoraima

2 AT HGR

2 AT HMINSN

1 AT Rorainópolis

1 AT HC

12 meses 420,75R$        450,00R$          378,00R$           416,25R$               3.330,00R$                 39.960,00R$               

3
Estação de trabalho - em acrílico, com capacidade para 24 amostras/ 24 cartões de identificação, 

expansível para 48 cartões de identificação. Para uso com a mão direita ou esquerda .
Serviço 8

 

2 Imuno- Hemoraima

2 AT HGR

2 AT HMINSN

1 AT Rorainópolis

1 AT HC

12 meses 18,00R$            28,00R$             23,00R$                 184,00R$                    2.208,00R$                 

4

Pipetador: pipeta automática ou semi automática cujo funcionamento segue o princípio do 

deslocamento de ar para distribuição de líquidos. Apenas com 01 (um) enchimento (300µl) do 

pipetador pode-se distribuir, subseqüentemente, em etapas, nos microtubos. Possuir sistema de ejeção 

de ponteiras que permita o descarte seguro das ponteiras utilizadas, haste de ejeção não metálica 

permitindo o acesso fácil ao fundo dos tubos usualmente utilizados, com baixo peso e o desenho 

elaborado permitindo o fácil manuseio, para uso com a mão direita ou esquerda para pipetagem serial 

de 12,5 µL, 25 µL e 50 µL. A empresa deve fornecer manutenção preventiva e corretiva, calibração e 

certificação.

Serviço 22

6 Imuno- Hemoraima

5 AT HGR

5 AT HMINSN

3 AT Rorainópolis

3 AT HC

12 meses 254,25R$        116,00R$          106,00R$           158,75R$               3.492,50R$                 41.910,00R$               

 VALOR MÉDIO 

ANUAL
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 VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO

 VALOR MÉDIO 

MENSAL

Local Onde o 

Equipamento Será 

Instalado

Quantidade Mês
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5

Analizador automático para imuno-hematologia, para atender o setor de imuno-hematologia, sistema 

compacto de bancada, com mesa independente, com carregamento contínuo de amostras e insumos, 

software que permita o monitoramento com controle de qualidade ativo, gestão de resíduos, que 

permita acesso aleatório, com compartimento refrigerado para 7 dias de estabilidade do reagente a 

bordo, com possibilidade  de agrupamento de testes como ABO / D, fenotipagem Rh / K, fenotipagem 

estendida, triagem de anticorpos, teste direto de AHG (DAT), titulação de anticorpos, agrupamento 

reverso, compatibilidade, identificação de anticorpos, teste de antígeno único, capacidade  de partida 

de 50 amostras, 34 frascos de reagente líquido ,170 cartões de identificação. Tensão: 100-240 VAC

Deve acompanhar soluções de limpeza, de lavagem, de manutenção do aparelho e demais soluções 

necessárias para o funcionamento do equipamento, assim como recipiente para descarte dos resíduos 

líquidos e sólidos.

Deve acompanhar computador com software de gerenciamento de dados e interpretação de resultados, 

em versão completa, interface para sistema HEMOVIDA, assim como software para identificação de 

anticorpos irregulares. O Software deve permitir documentação de lote eletrônico, armazenamento de 

longo prazo de resultados e imagens, backup automático, módulo de controle de qualidade e controle 

estatístico.

A empresa deve realizar manutenção preventiva e corretiva, calibração, emitir certificados assim como 

sistema para interface junto ao computador e qualificação inicial do equipamento.

Serviço 1 1 Imuno-Hemoraima 12 meses 10.254,00R$     12.186,00R$      11.220,00R$          11.220,00R$                134.640,00R$             

6

Lavadora de células - centrífuga de lavagem de células programável e automática para 24 tubos com 

suspensões de células ajustáveis. Com tempo e a velocidade de centrifugação ajustáveis. Velocidade, 

tempo e funções sejam exibidos no monitor. Indicador de presença de solução de NaCl.

Máx. velocidade: 2500 rpm, máx. 780 g. Tensão 110–240 VAC.

Serviço 1 1 Imuno-Hemoraima 12 meses 1.160,00R$       927,00R$           1.043,50R$            1.043,50R$                 12.522,00R$               

7

Pipetador automático, compacto, para uso em diagnóstico in vitro, que prepare e pipete material 

utilizado em testes de gelcentrifugação conectado a um sistema de interpretação de resultados (leitoras 

de aglutinação), com software compativel com Windows. Com capacidade para realizar 45 cartões 

ABO por hora, capacidade de partida de 19 amostras, 24 cartões. Capaz de detectar nível de 

amostras, reagentes e diluentes, identificar código de barras da amostras e reagentes. Controle 

inclusive número de lote e data de validade. Necessário acompanhar computador e software. Deve 

acompanhar soluções de limpeza, de manutenção do aparelho, scaner de código de barras. Deve 

fornecer manutenção corretiva e preventiva, qualificação do equipamento quando necessária e 

calibração

Serviço 1 1 Imuno-Hemoraima 12 meses 6.187,00R$       5.455,00R$        5.821,00R$            5.821,00R$                 69.852,00R$               

8

Centrifuga para cartão em coluna, com leitora acoplada para interpretações de cartão em coluna, com 

capacidade para 24 cartões, que possa ser associado a um pipetador automático para cartões, 

viabilizando a interface com sistema digital compatível. Voltagem de 110-220V, deve fornecer 

manutenção preventiva e corretiva, calibração, emitir certificados assim como sistema para 

interfaceamento para HEMOVIDA.

Serviço 1 1 Imuno-Hemoraima 12 meses 1.854,00R$       1.716,00R$        1.785,00R$            1.785,00R$                 21.420,00R$               

GERENCIA ESPECIAL DE COTAÇÃO - GECRUA MADRI, Nº 180 - AEROPORTO - BOA VISTA - RORAIMA - CEP: 69.310-043TELEFONE: (095) 2121-0552 EMAIL: cotacao.rr@hotmail.com



 GOVERNO DE RORAIMASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE “Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

9

Dosador: dispensadores de diluentes com volumes variável de 500 e 1.000 microlitros, para diluição 

de amostras. Podendo ser utilizados com frascos de 100 e 500 mL. A empresa deve fornecer 

manutenção preventiva, corretiva e calibração.

Serviço 12

 

4 Imuno-Hemoraima

2 AT HGR

2 AT HMINSN

2 AT Rorainópolis

2 AT HC

12 meses 18,54R$            54,00R$             36,27R$                 435,24R$                    5.222,88R$                 

10 Suporte para dosador de diluentes francos de 100 mL. Serviço 5

 

1Imuno-Hemoraima

1 AT HGR

1 AT HMINSN

1 AT Rorainópolis

1 AT HC

12 meses 12,00R$             12,00R$                 60,00R$                      720,00R$                    

31.600,52R$         379.206,24R$       

INSUMOS Unidade Quantidade de Insumos PROSSERV BIO-RAD VALOR MÉDIO VALOR TOTAL

11

Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, sendo os microtubos 1, 2 e 3 contendo anticorpos 

monoclonais anti-A, anti-B, anti-D, respectivamente, suspensos no gel. Os microtubos 4 controle (ctl), 

5 e 6 (prova reversa) contêm tampão NaCl suspenso em gel. Para o uso em técnica de gel 

centrifugação. Apresentação: caixa com 60 racks com 12 cartões compatíveis com a centrífuga para 

gel. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data de recebimento.

Caixa 100 7.871,00R$       4.871,00R$        6.371,00R$            637.100,00R$              

12

Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, contendo em todos eles NaCl suspenso em gel.  Destinado a 

identificação de anticorpos irregulares papainizados, na técnica de gel centrifugação. Apresentação: 

caixa com 4 racks com 12 cartões, compatíveis com a centrífuga para gel. Validade de no mínimo 12 

meses a partir da data de recebimento.

Caixa 75 781,20R$          487,00R$           634,10R$               47.557,50R$                

13

Cartão com 06 microtubos, fundo em “v”, contendo anti-imunoglobulinapoliespecífico (anti-IgG de 

coelho, anti-C3d monoclonal) suspensos no gel destinado à pesquisa de anticorpos irregulares (coombs 

indireto), pesquisa de auto anticorpos (coombs direto) e provas de compatibilidade sanguínea, pela 

técnica de gel centrifugação. Apresentação: caixa com 60 racks com 12 cartões compatíveis com a 

centrífuga para gel. Validade de no mínimo 10 meses a partir da data de recebimento.

Caixa 75 17.165,00R$     8.667,00R$        12.916,00R$          968.700,00R$              

BANCO DE PREÇOUtilização

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

Imuno-Hemoraima

AT HGR

 AT HMINSN

AT Rorainópolis

 AT HC

 

Imuno-Hemoraima

AT HGR

 AT HMINSN

AT Rorainópolis

 AT HC
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Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, sendo os microtubos 1, 2 e 3 contendo anticorpos humanos 

anti-A, anti-B, anti-D, respectivamente, suspensos em gel. Os microtubos 4, 5 e 6 são idênticos aos 

anteriores. Para utilização em técnica de gel centrifugação. Apresentação: caixa com 60 racks com 12 

cartões compatíveis com a centrífuga para gel. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data de 

recebimento.

Caixa 70 8.430,00R$       6.135,00R$        7.282,50R$            509.775,00R$              

15

Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, contendo respectivamente nos microtubos 1,2,3,4 e 5 soro 

com anticorpos de origem monoclonal anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Kell suspenso em gel 

superfino. O tubo nº 06 é o controle. Apresentação: caixa com 4 racks com 12 cartões. Compatíveis 

com a centrífuga para gel. Validade de no mínimo 09 meses a partir da data de recebimento.

Caixa 75 1.130,00R$       859,32R$           994,66R$               74.599,50R$                

16

Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, contendo respectivamente nos microtubos 1,2 e 3 e anti-P1, 

anti-Lea e anti-Leb de origem monoclonal; nos microtubos 4 e 5, respectivamente, anti-Lua e anti-Lub 

de origem humana suspensos em gel. O microtubo 6 contém NaCl suspenso em gel. Apresentação: 

caixa com 1 rack com 12 cartões. compatíveis com a centrífuga para gel. Validade de no mínimo 05 

meses a partir da data de recebimento.

Caixa 144 421,00R$          330,00R$           375,50R$               54.072,00R$                

17

Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, contendo respectivamente nos microtubos 1,2 e 3 e anti-k 

(cellano), anti-Kpa e anti-Kpb de origem humana; nos microtubos 4 e 5, respectivamente, anti-Jka e 

anti-Jkb de origem monoclonal suspensos em gel. O microtubo 6 contém NaCl suspenso em gel. 

Apresentação: caixa com 1 rack com 12 cartões. compatíveis com a centrífuga para gel. Validade de 

no mínimo 05 meses a partir da data de recebimento.

Caixa 144 396,00R$          323,00R$           359,50R$               51.768,00R$                

18

Cartão com 6 microtubos, fundo em “v”, contendo nos primeiros 2 microtubos gel e NaCl e nos 4 

restantes soro anti-gamaglobulinapoliespecífico (anti-IgG coelho, anti-Cd3 monoclonal) suspensos em 

gel. Apresentação: caixa com 1 rack com 12 cartões. compatíveis com a centrífuga para gel. Validade 

de no mínimo 12 meses a partir da data de recebimento.

Caixa 144 384,00R$          150,25R$           267,12R$               38.465,28R$                

19

Cartão com 6 microtubos contendo gel superfino e reagentes antiglobulinas humanas monoespecíficas 

anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3c, anti-C3d e controle, destinado à classificação de anticorpos e 

complemento, utilizando o princípio da gel centrifugação. Apresentação: caixa com 1 rack com 12 

cartões. Compatíveis com a centrífuga para gel. Validade de no mínimo 06 meses a partir da data de 

recebimento.

Caixa 36 363,00R$          251,04R$           307,02R$               11.052,72R$                

20

Cartões com fundo em v, com 6 microtubos, com 5 microtubos contendo 5 soluções diferentes (1:10, 

1:30, 1:100, 1:300 e 1 1:1000) de anti-IgG (coelho) incluída no gel e o controle negativo. Validade de 

no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de recebimento. Caixa com 12 cartões. Validade de no 

mínimo 07 meses a partir da data de recebimento.

Caixa 20 399,00R$          289,00R$           344,00R$               6.880,00R$                 

21

Cartão com 6 microtubos contendo anti-IgG1 monoclonal em 2 diluições diferentes, anti-IgG3 em 2 

diluições diferentes, anti-IgG 1:10 (coelho), contidos no gel e o controle negativo.   Caixa com 12 

cartões. Validade de no mínimo 07 meses a partir da data de recebimento

Caixa 20 497,00R$          387,00R$           442,00R$               8.840,00R$                 

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima
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Cartão com fundo em v, com 6 microtubos contendo nos microtubos 1,2,3  Anti-A, Anti-B, Anti-AB, 

Anti-D  monoclonais, em suspensão no gel, microtubo controle, microtubo com soro antiglobulina 

humana que seja mistura de anti-IgG do coelho e anti-C3d monoclonal, destinado a tipagem sanguínea 

de Recém-nascidos. Caixa com 60 racks com 12 cartões Validade de no 09 meses a partir da data de 

recebimento

Caixa 20 7.004,00R$       5.835,00R$        6.419,50R$            128.390,00R$              

23

Cartão com fundo em v, com 6 microtubos contendo nos 6 microtubos  anti-Cw monoclonal para 

determinação do antígeno Cw. Validade de no mínimo 07 meses a partir da data de recebimento. 

Caixa com 1 rack com 12 cartões

Caixa 15 325,00R$          268,82R$           296,91R$               4.453,65R$                 

24

Cartão com fundo em v, com 6 microtubos contendo nos  6 microtubos anticorpos policlonais Anti-A1 

de soro humano, no gel. Caixa com 1 rack com 12 cartões. Validade de no mínimo 03 meses a partir 

da data de recebimento.

Caixa 5 804,00R$          701,38R$           752,69R$               3.763,45R$                 

25
Cartão com fundo em v, com 6 microtubos contendo nos 6 microtubos  anti-H monoclonal. Validade 

de no mínimo 03 meses a partir da data de recebimento. Caixa com 1 rack com 12 cartões
Caixa 5 947,00R$          806,59R$           876,79R$               4.383,95R$                 

26

Frasco contendo uma solução de liss (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensões 

de hemácias e estável por um ano a uma temperatura de 2 a 8ºc. Frasco de 500 ml, compatíveis com a 

técnica em gel. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de recebimento.

Frasco 230 320,00R$          233,12R$           276,56R$               63.608,80R$                

27

Soro contendo anticorpos anti-D monoclonais, de classe IgG, para determinação da variante D fraco 

do sistema Rh em anti-imunogamaglobulina humana. Para utilização em técnica de gel centrifugação.  

Apresentação: frasco com 5 ml. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de 

recebimento.

Frasco 150 192,00R$          96,05R$             144,02R$               21.603,00R$                

28

Kit de hemácias reagentes A1 e B, na concentração de 0,8% a 1%, destinadas à tipagem sanguínea 

reversa pela técnica de gel centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias. 

Apresentação: kit com 02 frascos de 10 ml cada.

Kit 324 89,00R$            64,72R$             76,86R$                 24.902,64R$                

29

Conjunto de suspensão de hemácias I+II fenotipadas de grupo sanguíneo O na concentração de 0,8 a 

1%, contendo antígeno Dia, destinadas à pesquisa de anticorpos irregulares pela técnica de gel 

centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias. Apresentação: kit contendo 02 frascos 

de 10 ml cada.

Kit 144 160,00R$          94,17R$             127,08R$               18.299,52R$                

 

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

 

Imuno-Hemoraima

 

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

 

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

AT HMINSN

AT Rorainópolis

 

Imuno-Hemoraima
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Suspensão de Pool de Hemácias I+II, na concentração de 0,8 a 1%, contendo antígeno Dia, destinada 

a pesquisa de anticorpos irregulares para doadores pela técnica de gel-centrifugação. Pronto pra uso. 

Estáveis por um período não inferior a 28 dias. Apresentação: frascos de 10 ml cada.

Frasco 180 150,00R$          110,24R$           130,12R$               23.421,60R$                

31

Kit contendo 11 suspensões de hemácias fenotipadas, contendo antígeno Dia, a uma concentração de 

0,8 a 1%, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti-eritrocitários, utilizando o princípio 

da gelcentrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias a uma temperatura de 2 a 8ºc. 

Apresentação: kit com 11 frascos de 4 ml cada.

Kit 120 400,00R$          312,43R$           356,21R$               42.745,20R$                

32

Kit contendo 11 suspensões de hemácias fenotipadas e papainizadas, contendo antígeno Dia, a uma 

concentração de 0,8 a 1%, destinadas à identificação de anticorpos irregulares anti-eritrocitários pelo 

método enzimático, utilizando o princípio da gelcentrifugação. Estáveis por um período não inferior a 

28 dias a uma temperatura de 2 a 8ºc. Apresentação: kit contendo 11 frascos de 4 ml cada.

Kit 120 510,00R$          413,11R$           461,55R$               55.386,00R$                

33

Ponteiras plástica: em anéis de vedação e capacidade volumétrica aproximadamente 300 microlitros, 

destinadas ao uso no pipetador específico ao desenvolvimento da técnica de gel centrifugação. 

Apresentação: pacote contendo 1000 unidades.

Pacote 350 208,00R$          156,30R$           182,15R$               63.752,50R$                

34

Reagente para eluição de anticorpos incompletos em hemácia sensibilizada nas anemias hemolíticas 

auto-imunes e em procedimentos de absorção e eluição na identificação de anticorpos de presença do 

antígeno D em casos de expressão enfraquecida deste antígeno. Apresentação: kit contendo uma 

solução concentrada de lavagem (30ml), uma solução de eluição (10ml) e uma solução tampão (10ml). 

Validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de recebimento.

Kit 30 300,00R$          238,74R$           269,37R$               8.081,10R$                 

35

Conjunto/kit com 6 frascos contendo 5 ml de soro anti-M, anti-N, respectivamente, de origem 

monoclonal, soro anti-S, anti-s, anti-Fya e anti-Fyb, respectivamente, de origem humana. 

Apresentação: caixa contendo 6 frascos de 5ml. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data de 

recebimento.

Kit 25 2.980,00R$       2.453,37R$        2.716,68R$            67.917,00R$                

36
Bromelina estável pronta para uso. Apresentação: frascos de 100 ml. Validade de no mínimo 12 (doze) 

meses a partir da data de recebimento.
Frasco 120 298,00R$          238,33R$           268,16R$               32.179,20R$                

37
Solução tamponada salina com glicina. Frasco com 100 mL. Validade de no mínimo 12 (doze) meses 

a partir da data de recebimento.
Frasco 5 260,00R$          198,53R$           229,26R$               1.146,30R$                 

Imuno-Hemoraima

AT HMINSN

 

Imuno-Hemoraima

 

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

 

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC

Imuno-Hemoraima

AT HGR

AT HMINSN

AT Rorainópolis

AT HC
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38

Solução de congelamento, contendo: tampão salino de fosfato de glicina, com açúcares, glicerina e 

albumina bovina, em frascos de 100 ml.  Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de 

recebimento.

Frasco 2 1.250,00R$       934,34R$           1.092,17R$            2.184,34R$                 

39

Solução de descongelamento, contendo: tampão salino de fosfato de glicina, com açúcares, glicerina e 

albumina bovina, em frascos de 100 ml.  Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de 

recebimento.

Frasco 2 1.740,00R$       1.054,79R$        1.397,39R$            2.794,78R$                 

40
Anti Di-a, Anticorpo policlonal, soro humano, liofilizado, em frascos de 0,5 ml. Validade de no 

mínimo 12 (doze) meses a partir da data de recebimento.
Frasco 30 800,00R$          627,67R$           713,83R$               21.414,90R$                

41

Solução de papaína líquida para papainização de eritrócitos e para utilização como reagente 

enzimático aditivo, pronto a utilizar, em frascos de 10 ml. Validade de no mínimo 28 dias a partir da 

data de recebimento.

Frasco 25 72,00R$            54,76R$             63,38R$                 1.584,50R$                 

42

Solução modificada de baixa força iônica feita para uso em aparelho automatizado em imuno-

hematologia, usado para preparar suspensões de glóbulos vermelhos para grupos sanguíneos. Caixa: 

10 racks com 60 testes com 700UL. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de 

recebimento.

Caixa 100 820,00R$          518,88R$           669,44R$               66.944,00R$                

43

Solução de Bromelina modificada com atividade enzimática estabilizada por longo período, em rack 

compatível com aparelho automatizado para técnica em gel. Validade mínima de 12 meses após o 

recebimento. Caixa: 10 racks com 60 testes com 700UL. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a 

partir da data de recebimento.

Caixa 20 810,00R$          582,54R$           696,27R$               13.925,40R$                

44
Ditiotreitol. Reagente químico utilizado em reações imunohematológicas de dissociação de anticorpos. 

Frasco com 1g. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de recebimento.
Frasco 3 249,00R$          180,87R$           214,93R$               644,79R$                    

45
Solução padronizada isenta de anticorpos contendo BSA, para titulação de anticorpos, pronto pra uso. 

Caixa com 10 frascos de 10ml. Validade de no mínimo 09 meses.
Caixa 5 592,00R$          399,17R$           495,58R$               2.477,90R$                 

3.084.814,52R$    

3.464.020,76R$    
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PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AV. MAJOR WILLIANS, 1027 -  CENTRO - CEP: 69301-110 - BOA VISTA/RR FONE: 3623-8979 - EMAIL alynne.souza@prosserv.com.br

BIO-RAD CNPJ 71.015.853/0001-45 - RUA ALFREDO ALBANO DA COSTA, 100 LAGOA SANTA - MG CEP 33.400-000 TEL. (31) 3689-6600 EMAIL sac@expansao-mg.com.br

ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA
Gerência Especial de Cotação

(assinatura eletrônica autenticada)

FONTES DE PESQUISAS:

BANCO DE PREÇOS - https://www.bancodeprecos.com.br/Cotacoes 

VALOR TOTAL 

Boa Vista/RR  26 de Abril de 2021.

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 3.464.020,76 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
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