
MUNICÍPIO DE FRANCA

SÃO PAULO

Divisão de Licitações e Compras

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  30909/2018

MEMORIAL DESCRITIVO - CONCORRÊNCIA N.º 0309/2018

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

À Firma: C.N.P.J

Endereço: Inscrição:

Cidade: UF CEP: TELEFONE:

ITEM UN. QUANT. Descrição das Mercadorias ou Serviços Preço Unitário Preço Total Marca

1 FRS 6,00 Soro liofilizado para calibração de ensaios realizados em equipamento automatizado,
de concentração conhecida, para os seguintes parâmetros: ácido úrico, albumina,
amilase, cálcio, cloretos, colesterol total, creatinina, desidrogenase lática, ferro,
fosfatase alcalina, fósforo, gama GT, glicose, magnésio, proteínas totais, transaminase
oxalacética, transaminase pirúvica, triglicérides, uréia, em soro. Deve ser estável nas
condições mencionadas na bula; estar acondicionado em frasco com perfeita vedação,
que não permita vazamento ou evaporação do reagente. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado, instruções de uso, condições de armazenamento,
número de lote, prazo de validade, procedência, código de referência do fabricante e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses na data do recebimento na unidade.

2 TST 2.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de acido úrico em soro ou urina,
utilizando método colorimétrico-enzimático, em equipamento automatizado. Deve
apresentar linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes
devem ser estáveis nas condições mencionadas na bula, estar acondicionados em
frascos com perfeita vedação, que não permita vazamentos ou evaporação.
Embalagem com seu conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o
número de testes indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número
de lote, prazo de validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde.
O prazo de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data de recebimento.
O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

3 UND 1.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de albumina em soro ou plasma,
utilizando método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
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conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência, código de referência do fabricante e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da
data do recebimento. O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES
QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

4 UND 20.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de amilase em soro ou urina, utilizando
método enzimático, em equipamento automatizado.Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

5 UND 20.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de bilirrubina direta em soro ou plasma,
utilizando método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

6 UND 20.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de bilirrubina total em soro ou plasma,
utilizando método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

7 UND 1.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de cálcio em soro ou urina, utilizando
método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
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de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

8 TST 15.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação da CK-MB em soro ou plasma, utilizando
método enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

9 UND 15.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação da creatinofosfoquinase (CK) em soro ou
plasma, utilizando método enzimático, em equipamento automatizado. Deve
apresentar linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes
ser estáveis nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos
com perfeita vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem
com seu conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de
testes indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote,
prazo de validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo
de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

10 UND 2.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de colesterol total em soro, utilizando
método colorimétrico-enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

11 UND 35.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de creatinina em soro ou urina, utilizando
método colorimétrico-cinético, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.
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12 UND 1.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de ferro em soro, utilizando método
colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

13 UND 20.000,00 Conjunto de reagentes calibradores para a determinação de fosfatase alcalina em
soro, utilizando método colorimétrico-enzimático, em equipamento automatizado. Deve
apresentar linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes
ser estáveis nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos
com perfeita vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem
com seu conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de
testes indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote,
prazo de validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo
de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

14 UND 500,00 Conjunto de reagentes para a determinação de fósforo em soro, plasma ou urina,
utilizando método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

15 UND 2.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de glicose soro, plasma, urina, LCR ou
outros líquidos biológicos, utilizando método colorimétrico-enzimático, em
equipamento automatizado.. Deve apresentar linearidade e reprodutibilidade
compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições mencionadas na
bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que não permitam
vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente identificado e
suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso, condições de
armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir
da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE
TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.
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16 UND 500,00 Conjunto de reagentes para a determinação de magnésio em soro ou urina, utilizando
método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

17 UND 500,00 Conjunto de reagentes para a determinação de proteínas totais em urina, utilizando
método colorimétrico. Deve apresentar linearidade e reprodutibilidade compatíveis
com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições mencionadas na bula; estar
acondicionados em frascos com perfeita vedação, que não permitam vazamentos ou
evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente identificado e suficiente para
realizar o número de testes indicado, instruções de uso, condições de
armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir
da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE
TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

18 UND 1.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de proteínas totais em soro, utilizando
método colorimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

19 UND 25.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de aspartato-aminotransferase (AST) em
soro, utilizando método enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

20 UND 25.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de alanina-aminotransferase (ALT) em
soro, utilizando método enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
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nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

21 UND 2.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de triglicérides em soro, utilizando método
enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

22 UND 25.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de uréia em soro, utilizando método
enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

23 UND 20.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de gama glutamil transferase (?-GT) em
soro, utilizando método enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

24 UND 500,00 Conjunto de reagentes para a determinação da alfa-1 glicoproteina ácida (AGP) em
soro, utilizando método imuno-turbidimétrico, embalagem para aproximadamente 100
testes. Os reagentes devem ser estáveis nas condições mencionadas na bula; estar
acondicionados em frascos com perfeita vedação, que não permitam vazamentos ou
evaporação dos reagentes. Embalagem com seu conteúdo claramente identificado e
suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso, condições de
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armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência, código de referência
do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve
ser no mínimo de 6 meses na data do recebimento na unidade.O FORNECEDOR
DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM
CADA KIT FORNECIDO.

25 UND 24,00 Soro controle liofilizado ou em solução para validação de ensaios realizados em
equipamento automatizado, frascos com soros Nível 1 e Nível 2, de concentração
conhecida,  para os seguintes parâmetros: ácido úrico, albumina, amilase, bilirrubina
direta, bilirrubina total, cálcio, cloretos, colesterol total, creatina quinase, creatinina,
desidrogenase lática, ferro, fosfatase alcalina, fósforo, gama GT, glicose, magnésio,
proteínas totais, transaminase oxalacética, transaminase pirúvica, triglicérides, uréia,
em soro. Apresentar após hidratação, volume de 5,0 ml e deve ser estável nas
condições mencionadas na bula; estar acondicionado em frasco com perfeita vedação,
que não permita vazamento ou evaporação do reagente. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e reagente suficiente , instruções de uso, condições
de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência, código de
referência do fabricante e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses na data do recebimento na unidade.

26 UND 1.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação da enzima desidrogenase láctica em soro,
utilizando método enzimático, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

27 UND 2.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de HDL colesterol (Colesterol fração HDL)
em soro, sem precipitação das frações lipoprotéicas; utilizando método colorimétrico-
enzimático, em equipamento automatizado. Acompanha calibrador e deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

28 UND 500,00 Conjunto de reagentes para a determinação de fator reumatóide em soro ou plasma,
utilizando método turbidimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar
linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis
nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita
vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu
conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o número de testes
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indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número de lote, prazo de
validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de
validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do recebimento.O
FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER
REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

29 UND 30.000,00 Conjunto de reagentes para a determinação de PCR em soro ou plasma, utilizando
método turbidimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

30 UND 500,00 Conjunto de reagentes para a determinação de hemoglobina glicada em sangue total,
por determinação direta de HbA1c, em equipamento automatizado, com hemólise on-
board. Deve apresentar linearidade e reprodutibilidade compatíveis com o método. Os
reagentes ser estáveis nas condições mencionadas na bula; estar acondicionados em
frascos com perfeita vedação, que não permitam vazamentos ou evaporação.
Embalagem com seu conteúdo claramente identificado e suficiente para realizar o
número de testes indicado, instruções de uso, condições de armazenamento, número
de lote, prazo de validade, procedência e número de registro no Ministério da Saúde.
O prazo de validade deve ser no mínimo de 6 meses, a partir da data do
recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DE TESTES QUE
PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT FORNECIDO.

31 UND 500,00 Conjunto de reagentes e controles e calibradores para determinação qualitativa e
quantitativa de anticorpos anti-Estreptococos em soro, util izando método
turbidimétrico, em equipamento automatizado. Deve apresentar linearidade e
reprodutibilidade compatíveis com o método. Os reagentes ser estáveis nas condições
mencionadas na bula; estar acondicionados em frascos com perfeita vedação, que
não permitam vazamentos ou evaporação. Embalagem com seu conteúdo claramente
identificado e suficiente para realizar o número de testes indicado, instruções de uso,
condições de armazenamento, número de lote, prazo de validade, procedência e
número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser no mínimo
de 6 meses, a partir da data do recebimento.O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O
NÚMERO DE TESTES QUE PODEM SER REALIZADOS COM CADA KIT
FORNECIDO.

32 UND 30.000,00 Determinação de íons Sódio (Na).
Exames realizados em módulo ISE, conforme especificações do aparelho descrito em
"Especificações do Contrato" descritos no início deste processo.

33 UND 30.000,00 Determinação de íons Potássio (K).
Exames realizados em módulo ISE, conforme especificações do aparelho descrito em
"Especificações do Contrato" descritos no início deste processo.
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Prazo para Pagamento:

null.

Validade da Proposta:

0 dias.

Prazo de Entrega:

null.

Valor Total:

							Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima
especificado devolvendo preenchida e assinada até às null horas do dia null.

Valor TOTAL por extenso:

Cidade: Estado: Data:

Assinatura do Proponente


