Critério Consulta:Reagente

segunda-feira, 12 de julho de 2010
10:17:59

NCM

Nome

Descrição

CAS

Analito

IN 40/2008

2836.30.00

Bicarbonato de Sódio

Reagente, NaHCO3; FW: 84.007

144-55-8

N/A

DFIP

2918.15.00 Sais e ést Citrato de Sódio Dibásico
eres do ácido cítrico
2918.15.00 Sais e ést Citrato de Sódio Tribásico
eres do ácido cítrico
A definir
Dodecano

Reagente,

6132-05-4

N/A

DFIP

Reagente,

6132-04-3

N/A

DFIP

Reagente, C12H26

112-40-3

N/A

A definir

2933.52.00

Ácido barbiturico para análise

Reagente para análise de hidroximetilfurfural em mel.C4H4N2H3, FW:128,09.

67-52-7

DFIP

2921.43.19

p-Toluidine

Reagente. Para a determinação de hidroximetilfurfural segundo Winkler, C7H9N, FW:107,16. > 99% Marca
Merck Nºproduto 110841.

106-49-0

A definir

2935.00.99

Sulfanilamida

Reagente.Padrão analítico, C6H8N2O2S, FW:172,21, >99%

63-74-1

A definir

2912.12.00

Acetaldeído, reagente ACS

Acetaldeído, reagente ACS, 99,5 % +, CAS 75-07-0, frasco com 5ml

75-07-0

DFIP

2915.29.90

Acetato de amônio

Acetato de Amônio - Reagente para biologia molecular. Livre de DNAses, fosfatases, RNAses e proteases.
Deve ter pureza acima de 99 por cento. Traços de ânions: cloreto menor 5 miligramas por quilograma,
nitrato menor que 10 mg por quilograma e sulfato men

631-61-8

DFIA

2915.29.90

Acetato de potássio

Acetato de potássio - Reagente para biologia molecular. Livre de DNAses, fosfatases, RNAses e proteases.
Deve ter pureza acima de 99 por cento. Traços de cátions: metais pesados (como Pb) deve conter menos
de 5 ppm. Frasco contendo 500 gramas. Deve acompa

127-08-02

DFIA

2915.29.10

Acetato de sódio

Acetato de sódio - Reagente para biologia molecular. Livre de DNAses, fosfatases, RNAses e proteases.
Deve ter pureza acima de 99 por cento. Traços de ânions: cloreto menor 20 miligramas por quilograma,
fosfato menor que 5 mg por quilograma e sulfato men

127-09-3

DFIA

2915.29.10

Acetato de sódio anidro

Acetato de sódio anidro, peso molecular 82,04 g/mol, reagente para análise química, purísssimo, pureza
mínima de 99,0por cento, cloretos inferior a 10 mg/kg, sulfato inferior a 20mg/kg, fosfato inferior a
5mg/kg, . A rotulagem ou o certificado de garanti

127-09-3

DFIA

2915.29.90 Outros

Acetato de zinco dihidratado,

Acetato de zinco dihidratado, C4H6O4Zn.2H2O, MM = 219,49 g/mol, Número CAS 5970-45-6, reagente
para análise química, pureza mínimo 99por cento, cloreto máx. 5 mg/Kg, sulfato máx. 50 mg/Kg,
nitrogênio total máx. 0,002 por cento. A rotulagem ou certificado

5970-45-6

DFIA

2914.11.00

Acetona, reagente para análise
química, puríssimo que atende
às especificações ACS

Acetona, C3H6O, MM=58,08g/mol, Cas Number 67-64-1, reagente para análise química, puríssimo que
atende às especificações ACS, absoluto, pureza mínima de 99,5%, água inferior a 0,4%, resíduo após a
evaporação inferior a 0,001%, frasco com 1000mL. O fabrica

67-64-1

DFIP

A definir

Ácido 3Merfonilopropanosulfônuico

Ácido 3-Merfonilopropanosulfônuico, C7H15NO4S, MM=209,27g/mol, Cas Number 1132-61-2, reagente
para análise química, pureza mínima de 98,0%, ponto de fusão entre 276 e 280 graus Celsius, Frasco com
100g. A rotulagem ou o certificado de garantia analítica d

1132-61-2

A definir

A definir

Ácido 2-Tiobarbitúrico

Ácido 2-Tiobarbitúrico C4H4N2O2S MM=144,15g/mol, reagente para análise química, pureza mínimo de
98por cento, ponto de fusão 245 graus Celsius,resíduo de ignição igual ou inferior a 0,1por cento. Frasco
de 25 gramas. O fabricantedo reagente deverá possuir

504-17-6

A definir
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NCM

Nome

Descrição

CAS

2916.19.90

Ácido araquidônico (ácido
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14icosatetraenóico)

Ácido araquidônico (ácido cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-icosatetraenóico) C20H32O2, MM 304,47, Número CAS
506-32-1, reagente para análise química, puríssimo, pureza de 99%, frasco com 1 grama. O fabricante do
reagente deverá possuir certificação ISO 9001/200

506-32-1

A definir

A definir

Ácido aspartico sal de sódio
monohidratado

Ácido aspartico sal de sódio monohidratado, C4H6NNaO4.H2O, MM=173,11g/mol, reagente para análise
química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, frasco com 100 gramas. O fabricante do reagente deverá
possuir certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos d

56-84-8

A definir

2922.49.90

Ácido aspártico, C4H7NO4

Ácido aspártico, C4H7NO4, MM=133,11g/mol, Número Cas 56-84-8, reagente para análise química,
pureza mínima de 99,5%, resíduo de ignição inferior 0,05% (expresso como sulfato), cloreto inferior a
50mg/kg, aminoácidos estranhos de no máximo 0,3%, frasco com

56-84-8

A definir

2810.00.10

Ácido bórico (ác. ortobórico)

Ácido bórico, H3BO3, MM=61,83g/mol, reagente para análise química padrão de qualidade ACS e ISO,
pureza mínimo 99,8por cento, cloreto máx. 3mg/Kg, fosfato máximo 0,5 mg/Kg, sulfato máximo 5 mg/Kg.
A rotulagem ou certificado de análise referente ao lote de

10043-35-3

DFIA

2918.14.00

Ácido Citríco

Ácido cítrico , C6H8O7, MM=192,43, Número CAS 77-92-9, reagente que atende às especificações ACS e
pureza mínimo de 99,5%, cloreto máximo 5 mg/Kg, fosfato máximo 5 mg/Kg, cádmio máximo 5 mg/Kg,
cobalto máximo 5 mg/Kg, acondicionamento em frasco de 1000g.

77-92-9

DFIP

2918.14.00

Ácido cítrico monohidratado

Ácido cítrico monohidratado, C6H8O7.H2O , MM=210,14g/mol, Número CAS 5949-29-1, reagente para
análise química, purísssimo que atende às especificações ACS, pureza mínima de 99,5%, cloretos inferior a
5mg/kg, sulfato inferior a 20mg/kg, fosfato inferior a

5449-29-1

DFIP

A definir

Ácido cis-9-hexadecenóico
(ácido palmitoleico)

Ácido cis-9-hexadecenóico (ácido palmitoleico), C16H30O2, MM=254,42g/mol, Número CAS 373-49-9,
reagente para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, densidade a 20 graus Celsius
0,894g/mL, frasco com 1g. O fabricante do reagente deverá possuir

373-49-9

A definir

2916.15.19

Ácido cis-9-octadecenóico (ácido
oleico)

Ácido cis-9-octadecenóico (ácido oleico), C18H34O2, MM=282,47g/mol, Número Cas 112-80-1, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, densidade a 20º 0,891g/mL, frasco com 5mL. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO

112-80-1

A definir

A definir

Ácido cis-9-tetradecenóico
(ácido miristoleico)

Ácido cis-9-tetradecenóico (ácido miristoleico), C14H26O2, MM=226,26g/mol, Número Cas 544-64-9,
reagente para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, frasco com 1g. O fabricante do
reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os pro

544-64-9

A definir

2616.19.90

Ácido cis,cis,cis-6,9,12octadecatrienoico (ácido gamalinolênico)

Ácido cis,cis,cis-6,9,12-octadecatrienoico (ácido gama-linolênico), C18H30O2, MM=278,43g/mol, Número
Cas 506-26-3, reagente para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99%, frasco com 500 mg. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO

506-26-3

A definir

2916.15.20

Ácido cis,cis,cis-9,12,15octadecatrienoico (ácido alfalinolênico)

Ácido cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoico (ácido alfa-linolênico), C18H30O2, MM=278,43g/mol, Número
Cas 463-40-1, reagente para análise química, puríssimo, pureza mínima de 98,5%, densidade a 25º
0,914g/mL, frasco com 5mL. O fabricante do reagente dever

463-40-1

DFIP

Analito

IN 40/2008

2806.10.10 Em estad Ácido clorídrico concentrado
o gasoso ou liquefeit

Ácido clorídrico concentrado , HCl, MM=36,46g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7647-01- 7647-01-0
0 fumegante mínimo de 37%, fosfato máx. 0,00005%, sulfato máx. 0,0001%, cálcio máx. 0,00005%,
resíduo de calcinação máx. 0,0005%, acondicionamento em fra

N

A definir

Ácido cromotrópico P.A.

Ácido cromotrópico P.A., reagente ACS; Frasco 25g.

A definir

A definir

Ácido decanóico (ácido cáprico)

Ácido decanóico (ácido cáprico), C10H20O2, MM=172,27g/mol, Número CAS 334-48-5, reagente para
análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, frasco com 5g. O fabricante do reagente deverá
possuir certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos de pr
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334-48-5

A definir

NCM

Nome

Descrição

CAS

2915.90.41

Ácido dodecanoico (ácido
láurico)

Ácido dodecanoico (ácido láurico), C12H24O2, MM=200,32g/mol, Número CAS 143-07-7, reagente para
análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, ponto de fusão entre 44 e 45 graus Celsius, frasco
com 5g. O fabricante do reagente deverá possuir certific

143-07-7

DFIP

A definir

Ácido eicosanóico

Ácido eicosanóico , C20H40O2, MM=312,54g/mol, Número CAS 506-30-9, reagente para análise química,
puríssimo, pureza mínima de 99,0%, frasco com 5g. O fabricante do reagente deverá possuir certificação
ISO 9001/2000 para os procedimentos de produção, env

506-30-9

A definir

A definir

Ácido fosfotúngstico hidratado

Ácido fosfotúngstico hidratado, 12WO3.H3PO4.xH2O, MM = 2880,17, número CAS 12501-23-4, reagente
para análise química, água máximo 17%, cloreto máximo 50 ppm, sulfato máximo 100 ppm, nitrogênio
total máximo 20 ppm. A rotulagem ou certificado de análise ref

12501-23-4

A definir

2918.29.30

Ácido gálico monohidrato

Ácido gálico monohidrato, C7H6O5.H2O, MM=188,14g/mol, Número CAS 5995-86-8, reagente para
análise química, pureza mínima de 99,0%, resíduo após a calcinação inferior 0,1%, frasco com 250 g. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/200

5995-86-8

DFIP

2922.42.10

Ácido glutamico (ácido Lglutâmico)

Ácido glutamico (ácido L-glutâmico), C5H9NO4, MM=147,13g/mol, Número CAS 56-86-0, reagente para
análise química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a
100mg/kg, frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá

56-86-0

DFIP

2915.70.11

Ácido hexadecanóico (ácido
palmítico)

Ácido hexadecanóico (ácido palmítico), C16H32O2, MM=256,43g/mol, Número CAS 57-10-3, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, ponto de fusão entre 63 e 64 graus Celsius,
frasco com 5g. O fabricante do reagente deverá possuir certi

57-10-3

DFIP

2915.90.90

Ácido hexanóico (ácido capróico)

Ácido hexanóico (ácido capróico), C6H12O2, MM=116,16g/mol, Número CAS 142-62-1, reagente para
análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, densidade a 20 graus Celsius 0,927g/mL, frasco com
5mL. O fabricante do reagente deverá possuir certificação

142-62-1

A definir

2922.42.20

Ácido L-glutamico monopotássio
monohidratado sal

Ácido L-glutamico monopotássio monohidratado sal, C5H8KNO4.H2O, MM=203,24g/mol, Número CAS
6382-01-0, reagente para análise química, pureza mínima de 99,0%, cloreto inferior a 100mg/kg, frasco
com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir certificação

6382-01-0

DFIP

2916.15.20

Ácido octadecadienóico (ácido 9cis-12-cis-octadecadienóico ou
ácido linoleico)

Ácido octadecadienóico (ácido 9-cis-12-cis-octadecadienóico ou ácido linoleico), C18H32O2,
MM=280,46g/mol, Número CAS 60-33-3, reagente para análise química, puríssimo, pureza mínima de
99,0%, densidade a 20º 0,903g/mL, frasco com 5mL. O fabricante do r

60-33-3

A definir

A definir

Ácido octadecadienóico (ácido
10-trans-12-cisoctadecadienóico ou ácido
linoleico conjugado 10E-12Z-CLA)

Ácido octadecadienóico (ácido 10-trans-12-cis-octadecadienóico ou ácido linoleico conjugado 10E-12ZCLA), C18H32O2, MM=280,46g/mol, Número MDL MFCD02259040, isômero 10-trans,12-cis do ácido
linoleico, reagente para análise química, puríssimo, pureza mínim

2915.70.20

Ácido octadecanoico (ácido
esteárico), C18H36O2,
MM=284,49g/mol,

Ácido octadecanoico (ácido esteárico), C18H36O2, MM=284,49g/mol, Número CAS 57-11-4, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, ponto de fusão entre 69 e 71 graus Celsius,
frasco com 5g. O fabricante do reagente deverá possuir certi

57-11-4

DFIP

A definir

Ácido octanóico (ácido caprílico)

Ácido octanóico (ácido caprílico), C8H16O2, MM=144,22g/mol, Número Cas 124-07-2, reagente para
análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, densidade a 20 graus Celsius 0,910g/mL, frasco com
5mL. O fabricante do reagente deverá possuir certificação

124-07-2

A definir

2916.19.19

Ácido sórbico

Ácido sórbico, C6H8O2, MM=112,13, Número CAS 110-44-1, pureza mínimo de 99%, ponto de fusão entre
133 e 135ºC, densidade a 20 graus Celsius 0,910g/mL, frasco de 250g. O fabricante do reagente deverá
possuir certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos

110-44-1

DFIP

2915.90.31

Ácido tetradecanóico (ácido
mirístico)

Ácido tetradecanóico (ácido mirístico), C14H28O2, MM=228,38g/mol, Número Cas 544-63-8, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, ponto de fusão entre 54 e 55 graus Celsius,
frasco com 5g. O fabricante do reagente deverá possuir cer

544-63-8

DFIP
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Analito

IN 40/2008

A definir

NCM

Nome

Descrição

CAS

2915.60.11

Ácido tetranoico (ácido butírico)

Ácido tetranoico (ácido butírico), C4H8O2, MM=88,11g/mol, Número Cas 107-92-6, reagente para análise
química, puríssimo, pureza mínima de 99,5%, frasco com 5mL. O fabricante do reagente deverá possuir
certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos de

107-92-6

2915.40.90

Ácido tricloroacético

Ácido tricloroacético, Cl3CCOOH, reagente analítico com pureza não inferior a noventa e nove vírgula
cinco por cento; impureza em metais pesados não superior a dois milésimos por cento expressos em
chumbo; cloreto não superior a dez miligramas por quilogr

2915.60.29

Ácido valérico

Ácido valérico, C5H10O2, MM 102,13, Número CAS 109-52-4, reagente para análise química, puríssimo,
pureza mínima de 99,8%, frasco com 5mL. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO
9001/2000 para os procedimentos de produção, envase, tra

109-52-4

A definir

2922.49.90

Alanina (L-alanina)

Alanina (L-alanina), C3H7NO2, MM=89,10g/mol, Número Cas 56-41-7, reagente para análise química,
pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 50mg/kg, frasco com
100g. O fabricante do reagente deverá possuir certificaç

56-41-7

A definir

2207.20.10

Álcool etílico absoluto,

Álcool etílico absoluto, C2H5OH, MM=46,07 g/mol, reagente para análise química, Número CAS 64-17-5,
pureza mínima 99,8%, resíduo de evaporação máx. 0,001%, água máx. 0,1% . A rotulagem ou certificado
de análise referente ao lote deverá contemplar as in

64-17-5

N

A definir

Álcool Isoamílico

Álcool Isoamílico , C5H12O, MM=88,15g/mol, mistura de isômeros, reagente para análise de gordura em
leite e produtos lácteos segundo método de Gerber, pureza mínimo 98% de isômeros, água máximo 0,3%,
acondicionamento em frasco com 1.000mL. O fabricante do

123-51-3

A definir

3501.10.00

Alfa(α)-caseina de leite bovino

Alfa(α)-caseina de leite bovino, numero CAS: 9000-71-9, número no catálogo da sigma C6780; frasco de
1g; pureza: maior ou igual a 70%, para eletroforese; na forma de pó liofilizado. O fabricante do reagente
deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para o

9000-71-9

DFIP

A definir

alfa-lactose monohidratada

alfa-lactose monohidratada (C12H22O11.H2O). Reagente analítico; número CAS 5989-81-1; pureza não
inferior a 99,5% (por HPLC); Frasco de 1000 gramas. O fabricante do reagente deverá possuir certificação
ISO 9001/2000 para os procedimentos deprodução, envas

5989-81-1

A definir

A definir

Amaranto

Amaranto (C20H11N2Na3O10S3), MM=604,46g/mol, reagente para análise química, Número CAS 915-673, pureza mínimo de 80por cento, frasco de 25g. A rotulagem deverá contemplar as seguintes as
informações e especificações descritas, Número CAS edata de validad

915-67-3

A definir

A definir

Amido

Amido, ((C6H10O5)n), MM=162.14g/mol, reagente para análise química, Número CAS9005-25-8,
puríssimo, máximo de 0,5por cento em substâncias redutoras (em maltose), resíduo de ignição não
superior a 0,5por cento, deve atender às especificações da farmacopéia

9005-25-8

A definir

A definir

Antrona

Antrona, C14H10O, MM=194,24g/mol, reagente para análise química, Número CAS 90-44-8, mínimo de
97%, intervalo de fusão 154-156°C, frasco de 50 g . A rotulagem ou certificado de análise deverá
contemplar as informações e especificações descritas, data de

90-44-8

A definir

A definir

Areia lavada com ácido e
calcinada

Areia lavada com ácido e calcinada, reagente analítico, granulometria entre 0,1 e 0,3mm, resíduo após
calcinação a 800 graus Celsius inferior a 0,05%, cloreto inferior a 50mg/kg, frasco com 1000g. A rotulagem
ou o certificado de garantia analítica deverá

2925.20.19

Arginina (L-arginina)

Arginina (L-arginina), C6H14N4O2, MM=174,20g/mol, Número Cas 74-79-3, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 100mg/kg,
frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir cert

74-79-3

A definir

A definir

Arginina monohidrocloreto

Arginina monohidrocloreto, C6H14N4O2.HCl, MM=210,67g/mol, Número Cas 1119-34-2, reagente para
análise química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, sulfato inferior a
50mg/kg, frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá pos

1119-34-2

A definir
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Analito

IN 40/2008
A definir

DFIP

A definir

NCM

Nome

Descrição

CAS

A definir

Asparagina (L-asparagina)

Asparagina (L-asparagina), C4H8N2O3, MM=132,12g/mol, Número CAS 70-47-3, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 50mg/kg,
frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir ce

70-47-3

A definir

A definir

Asparagina monohidratada (Lasparagina monohidratada)

Asparagina monohidratada (L-asparagina monohidratada), C4H8N2O3.H2O, MM=150,14g/mol, Número
CAS 5794-13-8, reagente para análise química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior
0,05%, cloreto inferior a 50mg/kg, frasco com 100g. O fabric

5794-13-8

A definir

A definir

Astaxantina

Astaxantina, C40H52O4, MM = 596,84, Número CAS 472-61-7, pureza não inferior a 98%, frasco com
1(um) grama. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos
de produção, envase, transporte e comercialização, que d

472-61-7

A definir

A definir

Azorrubina (Chromotrope FB)

Azorrubina (Chromotrope FB), C20H12N2Na2O7S2, MM=502,43g/mol, reagente para análise química,
Número CAS 3567-69-9, pureza mínimo de 85%, frasco de 10 g. A rotulagem ou certificado de análise
deverá contemplar as informações e especificações descritas, dat

3567-69-9

A definir

A definir

Azul brilhante

Azul brilhante, (C37H34N2Na2O9S3), MM=792,85g/mol, reagente para análise química, pureza supeiror
85por cento, frasco de 25g. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar as informações e
especificações descritas, data de validade deve ser supe

3844-45-9

A definir

A definir

Azul de bromotimol

Azul de bromotimol, C27H28Br2O5S, MM=624,41g/mol, reagente para análise química, indicador de pH,
frasco de 25g. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar as informações e especificações
descritas, data de validade deve ser superior a um ano

76-59-5

A definir

2934.30.90

Azul de metileno

Azul de metileno, C16H18ClN3S.xH2O, C.I. 52015, MM = 319,86 g/mol, reagente para microscopia, pureza
mínima de 97 por cento baseada na matéria seca. A rotulagem ou certificado de análise referente ao lote
deverá contemplar as informações e especificações

7220-79-3

A definir

A definir

Azul Indigotina - Indigocarmine

Azul Indigotina - Indigocarmine, C16H8N2Na2O8S2, MM=466,35g/mol, reagente para análise química,
pureza mínimo de 85por cento, frasco de 25g. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar as
informações e especificações descritas, data de validad

860-22-0

A definir

A definir

Beta(β)-caseina de leite bovino

Beta(β)-caseina de leite bovino, numero CAS: 9000-71-9, número no catálogo da sigma C6905; frasco de
1g; pureza: maior ou igual a 90%, para eletroforese; na forma de pó liofilizado, isento de sal. O fabricante
do reagente deverá possuir certificação ISO 9

9000-71-9

A definir

A definir

Brometo de
hexadeciltrimetilamônio

Brometo de hexadeciltrimetilamônio, reagente para análise com pureza não inferior a 99%, número CAS
57-09-0, fórmula molecular CH3(CH2)15NBr(CH3)3, peso molecular de 364,45 Daltons.O fabricante do
reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os

57-09-0

A definir

A definir

Cádmio granulado

Cádmio granulado, Cd, MM=112,40 g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7440-43-9,
tamanho de partícula aprox. 0,3-1,5 mm (14-50 mesh ASTM), Frasco de 250 g. A rotulagem ou certificado
de análise deverá contemplar as informações e especificações

7440-43-9

A definir

2939.30.10

Cafeína, reagente PA

Cafeína, reagente PA, , 995, CAS 58-08-2, frasco com 5 gamaqs

58-08-2

N

A definir

Capa(K)-casein from bovine milk

Capa(K)-casein from bovine milk, cas number: 9000-71-9, número no catálogo da sigma C0406; frasco de
1g; pureza: maior ou igual a 70%, para eletroforese; na forma de pó liofilizado.O fabricante do reagente
deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os

9000-71-9

A definir

2836.20.10

Carbonato de sódio anidro

Carbonato de sódio anidro , Na2CO3, MM=105,99g/mol, reagente para análise química e padrão primário 497-19-8
para acidimetria, pureza 99,95por cento a 100,05por cento na base seca, reagente ACS, acondicionamento
em frasco de 500 gramas. O fabricante do reagente de
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2836.20.10

Carbonato de sódio
decahidratado

Carbonato de sódio decahidratado, Na2CO3.10H2O, MM=286,14g/mol, Cas Number 6132-02-1, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, cloreto inferior a 5mg/kg, frasco com 500 g. A
rotulagem ou o certificado de garantia analítica deverá

01/02/6132

N

3204.19.11

Caroteno (beta-caroteno)

Caroteno (beta-caroteno) C40H56, MM = 536,87, Número CAS 7235-40-7, reagente analítico, pureza não
inferior a 95%, frasco 1 (um) grama. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000
para os procedimentos de produção, envase, transpo

7235-40-7

DFIP

2930.90.12

Cisteína (L-cisteína)

Cisteína (L-cisteína), C3H7NO2S, MM=121,16g/mol, Número Cas 52-90-4, reagente para análise química,
pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 50mg/kg, frasco com
100g. O fabricante do reagente deverá possuir certif

52-90-4

DFIP

2930.90.19

Cistina

Cistina, C6H12N2O4S2, MM=240,30g/mol, Número Cas 56-89-3, reagente para análise química, pureza
mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 500mg/kg, frasco com 100g. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO

56-89-3

A definir

2827.32.00

Cloreto de alumínio anidro

Cloreto de alumínio anidro, AlCl3, MM=133,34g/mol, Cas Number 7446-70-0, reagente para análise
química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, sulfato inferior a 100mg/kg, frasco com 1000g. A rotulagem
ou o certificado de garantia analítica deverá contemplar

7446-70-0

N

2827.32.00

Cloreto de alumínio
hexahidratado

Cloreto de alumínio hexahidratado, AlCl3.6H2O, MM=241,43g/mol, Cas Number 7784-13-6, reagente para
análise química, pureza mínima de 99,0%, sulfato inferior a 50mg/kg, frasco com 250g. A rotulagem ou o
certificado de garantia analítica deverá contemplar a

7784-13-6

N

A definir

Cloreto de Rosanilina

Cloreto de Rosanilina, C20H20CIN3, MM=337,85g/mol, reagente para análise química, Número CAS 63299-5, CI 42510 (C20H20CIN3), pureza mínimo de 90%, frasco de 25g. A rotulagem ou certificado de
análise deverá contemplar as informações e especificações des

632-99-5

A definir

2501.00.90

Cloreto de sódio

Cloreto de sódio, NaCl, MM=58,5g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7647-14-5, pureza
mínimo 99,95%, amônio máximo 0,001%, sulfato máximo 300 mg/Kg, frasco com no máximo 500 g. A
rotulagem deverá contemplar as informações e especificações desc

7647-14-5

A definir

2903.13.00

Clorofórmio

Clorofórmio, CHCl3, MM=119,38g/mol, reagente para análise química, pureza mínima de 99,8por cento,
água infeiror a 0,02por cento, cloreto e fosfato negativo, acetoan inferior a 0,0002por cento, formaldeído
inferior a 0,0001por cento, frasco com 1.000mL. A

67-66-3

DFIP

1702.50.00

D-(-)-Frutose

D-(-)-Frutose, C6H12O6, MM=180,16, Número CAS 57-48-7, reagente para análise química, pureza mínimo 57-48-7
de 99%, resíduo máximo de 0,1%. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000
para os procedimentos de produção, envase, transporte

DFIP

A definir

D-(+)-melezitose monohidrato

D-(+)-melezitose monohidrato. MM = 504,40 g/moL, reagente para análise química, Número CAS 1003067-8, pureza mínima de 99%. O fabricante do reagente deverápossuir certificação ISO 9001/2000 para os
procedimentos de produção, envase,transporte e comercial

10030-67-8

A definir

3505.10.00

Dextrina de amido de batata

Dextrina de amido de batata, Número CAS 9004-53-9, tipo IV, em pó, teor em açúcares redutores não
superior a cinco por cento, reagente analítico. Deve ser fornecido acompanhado de certificado de análise
garantido os requesitos exigidos. Frasco de 500 gram

9004-53-9

A definir

2921.19.15

Diethylamine (DEA)

Diethylamine (DEA) (CAS 109-89-7) Impureza total < 0.0005% P. Refencia SigmaUltra D0806.Frasco de 1
Litro, reagente

109-89-7

DFIP

2921.44.10

Difenilamina

Difenilamina, (C6H5)2NH, MM=169,22g/mol, Número CAS 122-39-4, reagente para análise química com
qualidade de acordo com padrõers ACS, pureza mínimo de 98,0%, acondicionamento em frasco de no
máximo no máximo 100 g. A rotulagem ou certificado de análise de

122-39-4

N
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Dimetil ciclodextrina (2,6-di-ortomethyl-beta-ciclodextrina),

Dimetil ciclodextrina (2,6-di-orto-methyl-beta-ciclodextrina), C56H98O35, MM=1331,39g/mol, Número
CAS 51166-71-3, reagente para análise química, puríssimo, pureza mínima de 98,0%. Frasco com 1 grama.
O fabricante do reagente deverá possuir certificação I

51166-71-3

A definir

A definir

Dimetildiclorosilano

Dimetildiclorosilano CAS: 1066-35-9. Pureza mínima de 97 porcento. Reagente para derivatização, frasco
de 100 mL

1066-35-9

A definir

2909.11.00

Éter Etílico (éter dietílico)

Éter Etílico (éter dietílico), C4H10O, M.M.=74,12g/mol, reagente para análise química, número CAS 60-297, pureza mín. 99,0%, peróxidos (como H2O2) máx. 1 ppm, resíduo de evaporação máx. 0,001%, água
máx. 0,03%, densidade (20°C/4°C) 0,711 - 0,714. D59.

60-29-7

DFIP

2922.49.90

Fenilalanina (L-fenilalanina)

Fenilalanina (L-fenilalanina), C9H11NO2, MM=165,19g/mol, Número Cas 63-91-2, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,0%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 50mg/kg,
frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir

63-91-2

A definir

A definir

Fenil Fosfato dissódico

Fenil fosfato dissódico, C6H5PO4, MM =218,1g/mol, reagente para análise química, Número CAS 3279-547, pureza 99,5%. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar as informações e
especificações descritas, data de validade deve ser superior a u

A definir

Fenilfosfato de sódio

Fenilfosfato de sódio, C6H5Na2O4P.2H2O, MM=254,09g/mol, Cas Number 3279-54-7, reagente para
análise química, pureza mínima de 97,0%, substrato para análise de fosfatase alcalina, frasco com 25g. A
rotulagem ou o certificado de garantia analítica deverá co

3279-54-7

A definir

2837.20.21

Ferrocianeto de potássio

Ferrocianeto de potássio, K4{Fe(CN)6}.3H2O, MM=422,41g/mol, reagente para análise química, Número
CAS 14459-95-1, pureza mínimo de 99%. cloreto máximo de 5000 mg/Kg, acondicionamento em frasco de
250 g. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemp

14459-95-1

N

2835.24.00

Fosfato de potássio bibásico

Fosfato de potássio bibásico, K2HPO4, MM = 174,18 g/mol, Número CAS 7758-11-4 , reagente para
análise por HPLC, pureza mínima de 99,5%, Frasco com 250g por embalagem. A rotulagem ou certificado
deverá contemplar as informações e especificações descritas,

04/11/7758

N

2835.22.00

Fosfato de sódio bibásico
dodecahidratado

Fosfato de sódio bibásico dodecahidratado Na2HPO4.12H2O, MM=358,14g/mol, reagente para análise
10039-32-4
química, Número CAS 10039-32-4, pureza mínimo 99%, cloreto máximo 5mg/Kg, sulfato máximo50mg/Kg,
Frasco de 250 g. A rotulagem ou certificado de análise deverá c

N

2835.22.00

Fosfato de sódio monobásico
dihidratado

Fosfato de sódio monobásico dihidratado, NaH2PO4.2H2O, MM=156,01g/mol, reagente para análise
química, Número CAS 13472-35-0, pureza mínima de 99%, cloreto máximo de 50mg/Kg, sulfato máximo
de 50mg/Kg, acondicionamento em frasco de 500 g. A rotulagem ou ce

13472-35-0

N

2940.00.11

Galactose (D(+)-galactose)

Galactose (D(+)-galactose). Reagente analítico; número CAS 59-23-4; pureza não inferior a 99,5% em
mistura de enantiômeros, por HPLC; teor em resíduo de ignição não superior a 0,05% expresso em sulfato;
perda por secagem não superior a 0,05%; frasco de 5

59-23-4

DFIP

2922.49.10

Glicina

Glicina, C2H5O2, MM=75,07g/mol, Número CAS 56-40-6, reagente para análise química, pureza mínima
de 99,0%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 50mg/kg, frasco com 250g. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2

56-40-6

DFIP

2924.19.99

Glutamina (L-glutamina)

Glutamina (L-glutamina), C5H10N2O3, MM=146,15g/mol, Número CAS 56-85-9, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 50mg/kg,
frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir cert

56-85-9

A definir

2909.50.19

Guaiacol

Guaiacol, C7H8O2, MM=124,14g/mol, reagente para análise química, Número CAS 90-05-1, pureza
mínima de 98%, densidade 1,11 g/mL, frasco de 100 g. A rotulagem ou certificado de análise deverá
contemplar as informações e especificações descritas, data de v

90-05-1

A definir
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A definir

Hidrogenoftalato de potássio
(biftalato de potássio)

Hidrogenoftalato de potássio (biftalato de potássio). HOOCC6H4COOK, MM = 204,2 g/mol, Número CAS
877-24-7, pureza mínima 99,95%, matéria insolúvel máx. 0,005%, sódio máxima de 0,005%. Reagente
padrão primário em alcalimetria . O fabricante do reagente dev

877-24-7

A definir

A definir

Hidróxido de amônio

Hidróxido de amônio, NH4OH, MM=35,05 g/mol, reagente para análise química, Número CAS 1336-21-6,
concentração mínima de 25% m/m em NH3, resíduo de ignição máx. 10 ppm, substâncias não voláteis
máx. 10 ppm. A rotulagem ou certificado de análise referent

1336-21-6

A definir

2815.20.00

Hidróxido de Potássio Puríssimo

Hidróxido de Potássio Puríssimo, KOH, MM=56,11g/mol, reagente para análise química, Número CAS
1310-58-3, em pellets, pureza mínimo de 85%, cloreto máximo de 10mg/Kg, sulfato máximo de 30mg/Kg,
carbonato de potássio máximo de 1%, acondicionamento em frasc

1310-58-3

DFIP/DFIA

2815.11.00 Sólido; 2 Hidróxido de sódio
815.12.00 Em soluçã

Hidróxido de sódio, NaOH, MM = 40,0 g/mol, reagente para análise química segundo padrões ACS ,
Número CAS 1310-73-2, pureza mínima 99%, nitrogênio máx. 0,0003%, carbonato (como carbonato de
sódio) máx. 1%, perda por secagem a 110°C de no máx. 0,1% . A r

1310-73-2

DFIP

A definir

Hidroximetil furfural

Hidroximetil furfural, C6H6O3, MM=126,11g/mol, Cas Number 67-47-0, reagente para análise química,
pureza mínima de 97,0%, água inferior a 2%, frasco com 5g. A rotulagem ou o certificado de garantia
analítica deverá contemplar as informações descritas. A d

67-47-0

A definir

A definir

Hidroxi-prolina (trans-4-hidroxiL-prolina)

Hidroxi-prolina (trans-4-hidroxi-L-prolina), C5H9NO3, MM=131,13g/mol, Número CAS 51-35-4, reagente
para análise química, pureza mínima de 99,0%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a
100mg/kg, frasco com 100g. O fabricante do reagente

51-35-4

A definir

2933.29.92

Histidina (L-histidina)

Histidina (L-histidina), C6H9N3O2, MM=155,16g/mol, Número CAS 71-00-1, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 100mg/kg,
frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir cert

71-00-1

DFIP

2933.29.92

Histidina monocloreto
monohidratada (L-histidina
monocloreto monohidratada)

Histidina monocloreto monohidratada (L-histidina monocloreto monohidratada), C6H9N3O2.HCl.H2O,
MM=209,63g/mol, Número CAS 5934-29-2, reagente para análise química, pureza mínima de 99,5%,
resíduo após calcinação inferior 0,05%, sulfato inferior a 100mg/kg

5934-29-2

A definir

A definir

Indol

Indol, (C8H7N), MM=117,15g/mol, reagente para análise química, Número CAS 120-72-9, pureza mínimo
de 99%. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar as informações e especificações
descritas, data de validade deve ser superior a um ano após a

120-72-9

A definir

2827.60.19 Outros

Iodeto de mercúrio

Iodeto de mercúrio, HgI2, MM=454,40g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7774-29-0,
pureza mínimo de 99%, cálcio máximo de 50mg/Kg, cádmio máximo de 50mg/Kg, acondicionamento em
frasco de 250 g. A rotulagem ou certificado de análise deverá cont

7774-29-0

N

2827.60.12

Iodeto de potássio

Iodeto de potássio, KI, MM =166,01g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7681-11-0, pureza
mínimo de 99,5%, iodato máximo de 2mg/Kg, fosfato máximo de 10mg/Kg, sulfato máximo de 20mg/Kg,
acondicionamento em frasco de 100 g. A rotulagem ou certif

7681-11-0

DFIP

2922.49.90

Isoleucina (L-isoleucina)

Isoleucina (L-isoleucina), C6H13NO2, MM=131,18g/mol, Número CAS 73-32-5, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,05%, cloreto inferior a 100mg/kg,
frasco com 250g. O fabricante do reagente deverá possuir

73-32-5

A definir

2905.12.20

Isopropanol (2-propanol)

Isopropanol (2-propanol), C3H8O, MM=60,10g/mol, Cas Number 67-63-0, reagente para análise química,
puríssimo, pureza mínima de 99,9%, água inferior a 0,05%, para uso em HPLC e espectrometria, frasco
com 1000mL. O fabricante do reagente deverá possuir cert

67-63-0

DFIP

A definir

Kit de reagente OPA Shimadzu

Kit de reagente OPA Shimadzu para análise de aminoácidos em cromatografia líquida de alta eficiência,
referência 228-21195-93 (material de reposição)
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1702.11.00

Lactose (D-lactose
monoidratada)

Lactose (D-lactose monoidratada). Reagente analítico; número CAS 64044-51-5; pureza não inferior a
99,5% (por HPLC); Frasco de 100 gramas. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO
9001/2000 para os procedimentos de produção, envase, tra

64044-51-5

A definir

2292.49.90

Leucina (L-leucina)

Leucina (L-leucina), C6H13NO2, MM=131,18g/mol, Número CAS 61-90-5, reagente para análise química,
pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 100mg/kg, frasco com
100g. O fabricante do reagente deverá possuir certific

61-90-5

A definir

3203.00.19

Licopeno

Licopeno, C40H56, MM = 536,87, Número CAS 502-65-8, pureza não inferior a 90%, frasco com 5 (cinco)
miligramas. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos
de produção, envase, transporte e comercialização, q

502-65-8

A definir

A definir

Lisina (DL-lisina
monohidrocloreto)

Lisina (DL-lisina monohidrocloreto), fórmula química H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H.HCl, MM=182,65 g/mol,
reagente para análise química, Número CAS 70-53-1, pureza mínima de 99%. Frasco de 50 gramas. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2

70-53-1

A definir

2922.41.10

Lisina (L-Lisina)

Lisina (L-Lisina), C6H14N2O2, MM=146,19g/mol, Número Cas 56-87-1, reagente para análise química,
pureza mínima de 98,0%, resíduo de ignição máximo de 0,05%, frasco com 100g. O fabricante do
reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os proce

56-87-1

A definir

2922.41.10

L-Lactato de sódio

L-Lactato de sódio, número CAS 867-56-1, reagente de laboratório, pureza de no mínimo 99%. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos de produção,
envase, transporte e comercialização, que deve ser apresenta

867-56-1

2930.90.98

Luteína (xantofila)

Luteína (xantofila) C40H56O2 MM =568,87, Número CAS 127-40-2, pureza não inferior a 90 %, frasco com
5 (cinco) miligramas. O fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/2000 para os
procedimentos de produção, envase, transporte e comerci

127-40-2

A definir

A definir

Maltodextrina

Maltodextrina, Número CAS 9050-36-6, dextrose equivalente de 13 a 17, reagente analítico. Deve ser
fornecido acompanhado de certificado de análise garantido os requesitos exigidos. Frasco de 100 gramas.

9050-36-6

A definir

3912.39.90

Himetelose

Metil-2-hidroxi etil celulose, Número CAS 9032-42-2, reagente para análise química, 0,06 a 0,50 mol de
hidroxi etil por mol de celulose. Frasco com 250 gramas. O fabricante do reagente deverá possuir
certificação ISO 9001/2000 para os procedimentos de

9032-42-2

A definir

2930.40.90

Metionina (L-metionina)

Metionina (L-metionina), C5H11NO2S, MM=149,21g/mol, Número CAS 63-68-3, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 50mg/kg,
frasco com 100g. O fabricante do reagente deverá possuir cert

63-68-3

A definir

2841.70.10

Molibdato de amônio
tetrahidratado

Molibdato de amônio tetrahidratado, H24Mo7N6O24.4H2O, MM=1235,86g/mol, reagente para análise
química, Número CAS 12054-85-2, pureza mínimo de 99por cento, cloreto máximo de 20mg/Kg, sulfato
máximo de 200mg/Kg, frasco de 500 g. A rotulagem oucertificado de

12054-85-2

DFIA

A definir

Naftiletilenodiamina
dihidrocloreto

Naftiletilenodiamina dihidrocloreto, (C12H14N2).2HCl, MM=259,2g/mol, reagente para análise química,
Número CAS 1465-25-4, pureza mínimo de 99%, resíduo máximo de 0,05%, acondicionamento em frasco
de 25g. A rotulagem ou certificado de análise deverá contem

1465-25-4

A definir

A definir

Ninidrina

Ninidrina, C9H6O4, MM=178,14g/mol, Cas Number 485-47-2, reagente para análise química, pureza
mínima de 99,0%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, frasco com 100g. A rotulagem ou o certificado de
garantia analítica deverá contemplar as informações desc

485-47-2

A definir

2834.29.30

Nitrato de alumínio
nonahidratado

Nitrato de alumínio nonahidratado, AlN3O9.9H2O, MM=375,13g/mol, Cas Number 7784-27-2, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, cloreto inferior a 10mg/kg, sulfato inferior a
50mg/kg, frasco com 500g. A rotulagem ou o certificado d

7784-27-2

N
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CAS

2834.29.90 Outros

Nitrato de bário,

Nitrato de bário, Ba(NO3)2, MM=261,35g/mol, reagente para análise química, Número CAS 10022-31-8,
pureza mínimo de 99%, cloreto máximo de 50mg/Kg, ferro máximo de 50mg/Kg. Frasco de 250 gramas.
Deve vir acompanhado de certificado de análise que deverá con

10022-31-8

DFIA

2834.29.10

Nitrato de cálcio tetrahidratado

Nitrato de cálcio tetrahidratado, CaN2)6.4H2O, MM=236,15g/mol, Cas Number 13477-34-4, reagente
para análise química, puríssimo, pureza mínima de 99,0%, cloreto inferior a 20mg/kg, sulfato inferior a
20mg/kg, frasco com 250g. A rotulagem ou o certificado d

13477-34-4

DFIA

2834.29.90 Outros

Nitrato de prata

Nitrato de prata, AgNO3, MM=169,88g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7761-88-8,
pureza mínimo de 99,8%, cloreto máximo de 50mg/Kg, sulfato máximo de 100mg/Kg, cobre máximo de
50mg/Kg, cálcio máximo de 50mg/Kg, frasco de 500 g. O fabricante d

7761-88-8

DFIA

A definir

N-nonano

N-nonano CAS Number 111-84-2. Pureza maior que 99 por cento (reagente Plus). Frasco de 100 ml

111-84-2

A definir

2905.16.00

Octanol

Octanol - 1-Octanol, CAS 111-87-5, pureza acima de 99,5 graus Celsius e densidade 0,827 g/mL a 25 graus
Celsius. Puríssimo. Frasco contendo 500 mL. Reagente para biologia molecular. Apresentar certificado de
análise do produto. Validade mínima de 2 anos n

111-87-5

DFIP

A definir

Oxalato de amônio
monohidratado

Oxalato de amônio monohidratado, (COONH4)2.H2O, MM=142,11, reagente para análise química,
Número CAS 6009-70-7, pureza mínimo de 99%, cloreto máximo 5mg/Kg, sulfato máximo de 20mg/Kg,
Frasco de 500g. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar

6009-70-7

A definir

A definir

Oxalato de sódio

Oxalato de sódio, C2Na2O4, MM=134,0g/mol, reagente para análise química, Número CAS 62-76-0,
pureza mínimo de 99,5%, acondicionamento em frasco de 25 gramas. A rotulagem ou certificado de
análise deverá contemplar as informações e especificações descrita

62-76-0

A definir

A definir

Paradimetilaminobenzaldeído

Paradimetilaminobenzaldeído, C9H11NO, MM=149,19g/mol, Cas Number 100-10-7, reagente para análise
química, pureza mínima de 99,0%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 50mg/kg,
Frasco com 25G. A rotulagem ou o certificado de garantia a

100-10-7

A definir

A definir

Pastilha catalítica para digestão
de proteína

Pastilha catalítica para digestão de proteína pelo método de Kjeldahl, com a composição exata de três
gramas e meio de sulfato de potássio e quatrocentos miligramas de sulfato de cobre penta-hidratado por
pastilha. Os reagentes empregados, equip

2847.00.00

Peróxido de hidrogênio

Peróxido de hidrogênio, H2O2, MM=34g/mol, reagente para análise química, Número CAS 7722-84-1,
concentração mínimo de 30% em H2O2, densidade a 20ºC 1,11g/mL, cloreto máximo de 1mg/Kg, nitrato
máximo de 2mg/Kg, acondicionamento em frasco de 1.000 mL. A rot

7722-84-1

N

A definir

Ponceau 4R

Ponceau 4R, C20H11N2Na3O10S3.1,5 H2O, MM=604,47g/mol, reagente para análise química, Número
CAS 2611-82-7, pureza mínimo de 75%, acondicionamento em frasco de 25g. A rotulagem ou certificado
de análise deverá contemplar as informações e especificações de

2611-82-7

A definir

2933.99.49

Prolina (L-prolina)

Prolina (L-prolina), C5H9NO2, MM=115,13g/mol, Número CAS 147-85-3, reagente para análise química,
pureza mínima de 99,5%, resíduo após calcinação inferior 0,1%, cloreto inferior a 100mg/kg, frasco com
25 g. O fabricante do reagente deverá possuir certific

147-85-3

A definir

2932.99.12

Quercetina dihidratada

Quercetina dihidratada, C15H10O7.2H2O, MM=338,27g/mol, Número CAS 6151-25-3, reagente para
análise química, pureza mínima de 98,0%, resíduo após a calcinação inferior 0,1%, frasco com 100g. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/200

6151-25-3

DFIP

A definir

Reagente analítico 2,6dicloroquinona-4-cloroimida

Reagente analítico 2,6-dicloroquinona-4-cloroimida, com pureza não inferior a 95 (noventa e cinco) por
cento, número CAS 101-38-2. Fórmula molecular C6H2Cl3NO. Frasco com vinte e cinco gramas. O
fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 para as ativ

101-38-2

A definir
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A definir

Reagente Fehling's I (sulfato de
cobre II)

Reagente Fehling's I (sulfato de cobre II) para análise de açúcares redutores, densidade à 20ºC 1,04g/mL,
acondicionamento em frasco de o 1.000mL. A rotulagem deverá contemplar as informações e
especificações descritas e data de validade deve ser superior

A definir

A definir

Reagente Fehling's II (tartarato
de sódio e potássio)

Reagente Fehling's II (tartarato de sódio e potássio) para análise de açúcares redutores, densidade à 20ºC
1,04g/mL, acondicionamento em frasco de 1.000mL. A rotulagem deverá contemplar as informações e
especificações descritas e data de validade deve ser

A definir

A definir

Reagente de Folin-Ciocalteau

Reagente de Folin-Ciocalteau, frasco com 500mL (Referência - Catalogo Fluka 47641). A rotulagem ou o
certificado de garantia analítica deverá contemplar as informações descritas. A data de validade deve ser
de no mínimo um ano após a entrega.

A definir

A definir

Reagente para derivatização
BSTFA + TMCS (99:1)

Reagente para derivatização BSTFA + TMCS (99:1). Frasco com 25 mL. Referencia Supelco 33155-U

A definir

A definir

Reagente para equipamento
BactoScan FC Enzyme E50
(enzima)

Reagente para equipamento BactoScan FC Enzyme E50 (enzima), P/N 556746, embalagem com 36 frascos
de dez mililitros. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 556746

A definir

A definir

Reagente para equipamento
BactoScan FC Staining Medium
(corante)

Reagente para equipamento BactoScan FC Staining Medium (corante), P/N 556688, embalagem com
quatro frascos de cem mililitros. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 556688

A definir

A definir

Reagente para equipamento
BactoScan FC

Reagente para equipamento BactoScan FC, Bacteria Control Sample BCS (bactéria de controle), P/N
557058, caixa com vinte e cinco vials. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 557058

A definir

A definir

Reagente para equipamento
BactoScan FC

Reagente para equipamento BactoScan FC, Buffer Powder (tampão), P/N 556662, embalagem com oito
embalagens de 600 gramas. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 556662

A definir

A definir

Reagente para equipamento
BactoScan FC

Reagente para equipamento BactoScan FC, Detergent (detergente), P/N 556704, embalagem com oito
garrafas de quinhentos mililitros. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 556704

A definir

A definir

Reagente para equipamento
BactoScan FC

Reagente para equipamento BactoScan FC, Particle Control Sample PCS, P/N 557074, frasco de cinquenta
mililitros. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 5570074

A definir

A definir

Reagente para equipamento
CombiFoss 5000, Dye (corante)

Reagente para equipamento CombiFoss 5000, Dye (corante), P/N 1030771. Frasco de meio litro.
(Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 1030771

A definir

A definir

Reagente para equipamento
CombiFoss 5000, FM Adjustment
Sample

Reagente para equipamento CombiFoss 5000, FM Adjustment Sample (solução de ajuste), P/N referência
1030775. Embalagem com 25 (vinte e cinco) unidades de 30 mL.(Material de consumo de reposição marca
FOSS)

P/N 1030775

A definir

A definir

Reagente para equipamento
CombiFoss 5000, Foss Clean

Reagente para equipamento CombiFoss 5000, Foss Clean (kit de limpeza composto de Foss Clean Buffer e
Foss Clean enzima), P/N referência 541011, Material de consumo de reposição marca FOSS.

P/N 541011

A definir

A definir

Reagente para equipamento
CombiFoss 5000, Reagent E
Buffer (tampão)

Reagente para equipamento CombiFoss 5000, Reagent E Buffer (tampão), P/N 1030773. Embalagem com
oito pacotes de trezentos e quarenta e dois gramas. (Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 1030773

A definir

A definir

Reagente para equipamento
CombiFoss 5000, ZeroLiquid
Concentrate S6060 (zero)

Reagente para equipamento CombiFoss 5000, ZeroLiquid Concentrate S6060 (zero) P/N referência
509919. Embalagem com cinquenta sachets.(Material de consumo de reposição marca FOSS)

P/N 509919

A definir

2833.29.90 Outros

Sulfato de amônio

Sulfato de amônio, reagente analítico com pureza não inferior a 99,99por cento; resíduo de ignição não
superior a 0,005por cento; teor em nitrato não superior a 0,001por cento. O material deverá ser fornecido
com certificado de análise que garanta os níve
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2833.25.20

Sulfato de Cobre pentahidratado

Sulfato de Cobre pentahidratado, Cas Number 7758-98-8, formula molecular CuSO4.5H2O),
7758-98-8
PM=249,69g/mol, pureza mínima de 98por cento, reagente ACS, matéria insolúvelmáxima 0,005por cento,
cloreto máximo 0,001por cento, compostos nitrogenados (nitrogenio) má

DFIP/DFIA

2833.21.00

Sulfato de magnésio

Sulfato de magnésio CAS Number7487-88-9: grau de pureza reagente teor maior ou igual a 97 por
cento. Densidade de vapor menor que 0,01: pressão de vapor menor que 0,1 mlimetro de
mercurio.Frasco de 2 quilos.

7487-88-9

DFIP/DFIA

2833.29.90

Sulfato de potássio

Sulfato de potássio, K2SO4, M.M. = 174,27, número CAS 7778-80-5, reagente paraanálise química, pureza
de no mínimo 99por cento, nitrogênio total máx. 0,0005por cento. A rotulagem ou certificado de análise
referente ao lote de fabricação deverá contemplar

7778-80-5

DFIP

2833.29.70

Sulfato de zinco heptahidratado

Sulfato de zinco heptahidratado, Cas Number 7446-20-0, formula molecular ZnSO4.7H2O,
PM=287,5g/mol, pureza mínima de 99por cento, reagente ACS, matéria insolúvel máxima 0,01por cento,
pH solução 5por cento a 25 C: 4,4 a 6,0, cloretos máximo 5 ppm, nitrato

7446-20-0

DFIP/DFIA

A definir

TaqMan Universal PCR Master
Mix Rápido

TaqMan Universal PCR Master Mix Rápido: Sistema composto de reagentes necessários para a realização
da atividade 5' nucleásica da enzima Taq DNA polimerase otimizada para termociclagem ultra rápida,
exceto primers e probe. Detecta seqüências conhecidas de

A definir

A definir

TaqMan Universal PCR Master
Mix

TaqMan Universal PCR Master Mix: Sistema composto de reagentes necessários para realização da
atividade 5’ nucleásica, exceto primers e probe. Detecta seqüências conhecidas e DNA Genomico;
plasmídeo ou cDNA. Fornecido 2 vezes concentrado. Composto por: En

A definir

A definir

Turanose

Turanose, C12H22O11, MM=342,30g/mol, Cas Number 547-25-1, reagente para análise química, pureza
mínima de 99,0%, Frasco com 5g. A rotulagem ou o certificado de garantia analítica deverá contemplar as
informações descritas. A data de validade deve ser de n

A definir

Reagente Zym B para API Listeria

Reagente Zym B para API Listeria. No caso de reagente com validade menor que um ano, estes devem
chegar com no mínimo 70% deste.

2905.13.00

1-Butanol

1-Butanol, C4H10O, MM=74,12g/mol, Número CAS 71-36-3, reagente para análise química, pureza
mínima de 99,5%, resíduo após evaporação inferior a 0,001%, água inferior a 0,1%, frasco com 1000mL. O
fabricante do reagente deverá possuir certificação ISO 9001/

71-36-3

DFIP

A definir

2,6 Dicloroquinona-4- cloroimida

2,6 Dicloroquinona-4- cloroimida , C6H2Cl3NO MM=210,45g/mol, reagente para análise química, Número
CAS 101-38-2, pureza mínimo de 99%, ponto de fusão entre 65 e 67 C, para determinação
espectrofotométrica de vitaminas, fenóis e tiocarbamantos, acondiciona

101-38-2

A definir

A definir

1-5 Difenilcarbazona P.A

1-5 Difenilcarbazona P.A.; reagente analítico; Frasco 10g.

A definir

1-nitroso-2-naftol

1-nitroso-2-naftol, reagente p.a, CAS:131-91-9. frasco de 100g

A definir

1,1,2,2-tetracloroetano

1,1,2,2-tetracloroetano, CHCl2CHCl2, MM = 167,85g/mol; reagente para análise química, pureza de no
mínimo 98%. A rotulagem ou certificado de análise deverá contemplar as informações e especificações
descritas, data de validade deve ser superior a um ano a

A definir

ACIDO 4-HIDROXIBUTIRICO (Na)

reagente

N/A

A definir

A definir

ACIDO VANILICO DIETIL AMIDA

reagente

N/A

A definir

A definir

BENOXINATO
HIDROCLORIDRATO

reagente

N/A

A definir

2902.41.00

O-XILENO

reagente

N/A

DFIP
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A definir

A definir

A definir
131-91-9

A definir
A definir
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2902.43.00

P-XILENO

2902.30.00

TOLUENO

Analito

IN 40/2008

reagente

N/A

DFIP

reagente

N/A

DFIP

177
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