
ITEM DESCRIÃO UND. QUANT. V.P. V.A. DIF. PREÇO MÉDIO PREÇO TOTAL

1

Analisador automático para hematologia - análise de 26

parâmetros; contagem total de leucócitos, contagem total de

eritrócitos, leitura espectrofométrica de hemoglobina

(cianometahemoglobina), determinação hematócrito,

determinação de volume corpuscular médio, determinação da

hemoglobina corpuscular média, determinação da concentração

da hemoglobina corpuscular média, determinação do índice de

anisocitose, contagem total de plaquetas, determinação do

volume plaquetário médio, determinação de plaquetócrito,

determinação da amplitude da distribuição de plaquetas,

contagem de linfócitos (valor absoluto), contagem de linfócitos (valor relativo), 

contagem de monócitos (valor relativo), contagem de monócitos (valor 

absoluto), contagem de neutrófilos (valor absoluto); contagem de neutrófilos 

(valor relativo), contagem de eosinófilos (valor absoluto), contagem de 

eosinófilos (valor relativo), contagem de basófilos (valor

absoluto, contagem de basófilos (valor relativo), contagem de

linfócitos atípicos (valor absoluto), contagem de linfócitos

atípicos (valor relativo), contagem de grandes células imaturas

(valor absoluto); contagem de grandes células imaturas (valor

relativo). Sistema: combinando, citoquímica, impedância e

citometria de fluxo como princípios de medida. Dosagem de

hemoglobina: método fotométrico. Capacidade mínima 60

amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com

aspiração de 30μl em modo cbc ou 53μl em modo 5 diff. Limpeza

automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas

para 12 ou 26 parâmetros. Procedimento de limpeza e

calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras:

UND. 1 90.000,00R$    90.000,00R$      -R$            90.000,00R$      90.000,00R$      

2
Esfigmomanômetro adulto - material de confecção tecido em algodão

braçadeira/ fecho velcro
UND. 1 170,00R$         170,00R$           -R$            170,00R$           170,00R$           

3
Detector Fetal Característica Física Especificação Tipo Portátil Tecnologia

Digital
UND. 1 900,00R$         900,00R$           -R$            900,00R$           900,00R$           

4

Cama ppp - cama ppp manual com apoio de pernas removível, apoio de

coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de liquídos. Base dividida em no

mínimo 4 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira

removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com

acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120

kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.

UND. 1 5.700,00R$      5.700,00R$        -R$            5.700,00R$        5.700,00R$        

5
Esfigmomanômetro infantil - material de confecção tecido em

algodão braçadeira/ fecho velcro
UND. 2 100,00R$         100,00R$           -R$            200,00R$           200,00R$           
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6

Processadora de filmes radiográficos - tipo automático material

de confecção estrutura/leito em chapa material anticorrosivo

capacidade no mínimo 70 filmes/hora tanques do revelador,

fixador e água mínimo de 02 litros circuito de proteção contra

superaquecimento possui aplicação filmes de raio x e

mamografia

UND. 1 28.000,00R$    28.000,00R$      -R$            28.000,00R$      28.000,00R$      

124.970,00R$     PREÇO GLOBAL
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