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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000060/2022 - Processo Nº 002904/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 Lote 00001 - EXCLUSIVO

Média Total

00001

LANCETA DESCARTAVEL EM FORMA DE T PARA TESTE DE
GLICEMIA CONFORME FABRICADAS PELA NR32 Lanceta
descartável em forma T para teste de glicemia conforme
fabricadas pela NR32. Lanceta trifacetada e siliconada:
sistema de punção de uso único com 1 ajuste de
profundidade; com ativador externo, profundidade de 1,5mm
a 2,0mm; diâmetro da agulha: 0,30mm a 0,36mm; lanceta
trifacetada e siliconada. Sistema estéril através de radiação
gama. Retração automática da agulha, atender as normas
reguladoras: NR32. (Lancetador em T, após o uso a trava de
segurança é quebrada e o botão de disparo permanece
comprimido, indicando claramente que o lancetador já foi
usado)

150.000,0000UND00053390 0,310 46.500,00

150.000,0000 46.500,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002 Lote 00002 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00002

TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇAO QUANTITATIVA DE
GLICEMIA Tira reagente para determinação quantitativa de
glicemia em amostra de sangue capilar fresco, venosa,
arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia
compatível, com faixa de medição de 10-20 a 500-600g/dl.
Metodologia de leitura eletroquímica (amperométrica ou
fotométrica) por enzima glicose desidrogenase para
minimizar ação de substâncias interferentes, embaladas
individualmente ou em frasco, caixa contendo 25/50 ou 100
unidades e com garantia de fornecimento de no mínimo 1
(um) aparelho para cada 600 Tiras (incluindo bateria,
manutenção preventiva e corretiva sem ônus) no regime
comodato, profissional de saúde responsável por
treinamento e capacitação no uso do equipamento
trimestralmente ou semestralmente, software para
depuração de resultados do aparelho em português e
Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela
ANVISA.

112.500,0000TI00057080 0,720 81.000,00

112.500,0000 81.000,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00003 Lote 00003 - RESERVA DE COTA (25%)

Média Total

00003

TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇAO QUANTITATIVA DE
GLICEMIA Tira reagente para determinação quantitativa de
glicemia em amostra de sangue capilar fresco, venosa,
arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia
compatível, com faixa de medição de 10-20 a 500-600g/dl.
Metodologia de leitura eletroquímica (amperométrica ou
fotométrica) por enzima glicose desidrogenase para
minimizar ação de substâncias interferentes, embaladas
individualmente ou em frasco, caixa contendo 25/50 ou 100
unidades e com garantia de fornecimento de no mínimo 1
(um) aparelho para cada 600 Tiras (incluindo bateria,
manutenção preventiva e corretiva sem ônus) no regime
comodato, profissional de saúde responsável por
treinamento e capacitação no uso do equipamento
trimestralmente ou semestralmente, software para
depuração de resultados do aparelho em português e
Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela

37.500,0000TI00057080 0,720 27.000,00
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ANVISA.

37.500,0000 27.000,00Total do Lote:

300.000,0000 154.500,00Total dos Lotes:
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