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ANEXO I - (LOTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Av. Evandi Américo Comarela, 385 -  Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Pregão Eletrônico Nº 000013/2022

25/02/2022   09:00

001894/2022

Expedição: 14/02/2022

Processo:Modalidade/Nº:

Abertura:

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote LANCETA PARA TESTE DEGLICEMIA CAPILAR 28G

00001

TIRA REAGENTE GLICEMIA - Aplicacao: determinacao
quantitativa de glicemia; amostra: sangue total; uso:
monitor de glicemia compativel; faixa medicao: 10~20
a 500~600 mg/dl; metodologia de leitura:
amperometrica, fotometrica ou mista; que atenda
inclusive neonatos, temperatura armazenamento: ate
25 ºc; embalagem: embalado individualmente ou em
frasco de 25/50 unidades; rotulagem: numero do lote
e data de validade presentes nas embalagens;
caracteristicas adicionais: garantia de fornecimento
de 1 glicosimetro e bateria para cada 600 tiras em
regime de comodato,  profissional de saude
responsavel por treinamento e capacitacao no uso do
equipamento; certificacao: bpf - boas praticas de
fabricacao da anvisa; registro: registro do produto na
anvisa; legislacao: de acordo com legislacao atual
vigente; unidade de fornecimento: unidade. obs:
deverão ser fornecidos os conjuntos (glicosimetro e
bateria), no ato da entrega das fitas, em regime de
comodato e treinamento prévio para usuários. A
proporção devera ser de um conjunto para 600 fitas.
sempre que houver problemas no funcionamento, os
aparelhos deverão ser substituidos enquanto houver
fitas disponíveis em estoque.- Será necessário além
da proporção de um conjunto (glicosimetro e bateria)
para 600 fitas, o fornecimento de 150 glicosímetros
para substituir os aparelhos já em uso pelos
pacientes diabéticos.

130.000,0UND00040761

130.000,0Quantidade Valor Total do Lote

Item(*) Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeCódigo Marca/Modelo

Lote TIRA REAGENTE GLICEMIA

00002
LANCETA PARA TESTE DEGLICEMIA CAPILAR 28G -
Deve atender a NR 32, deve apresentar trava de
segurança para impedir a reutilização.

130.000,0UND00038597

130.000,0Quantidade Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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