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Lote EspecificaçãoNº do item Unid.Quantidade Preço Unitário Preço Total

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 3.000,000 CX. Tira reagente para determinação de glicemia com
princípio de - Tira reagente para determinação de
glicemia com princípio de medição por fotometria
ou amperometria, que realize o teste em amostras
capilar, venosa, arterial e neonatal, com volume
máximo de amostra de 2 microlitros e que aceite
apenas mg/dl como unidade de medida. Reação
química medida pela enzima glicose
desidrogenase Mut. Q-GDH, que não sofra
interferência com as variações de PO2 da
amostra (oxigenoterapia),  com faixa de medição
de 10 a 600 mg/ dl e faixa de hematócrito de 20 a
65%. Deve permitir a coleta de sangue com a tira
dentro ou fora do monitor, com tempo de leitura
de 5 a 10 segundos, data e hora ajustáveis e
codificação através de chip código. O produto
deve possuir o Certificado de Boas Práticas de
Fabricação da ANVISA. Apresentação caixa:
contendo tubo com 50 tiras reativas e 01 chip de
codificação. Obs: A empresa vencedora deverá
fornecer em forma de comodato monitores
compatíveis para utilização das respectivas tiras,
dar garantia por tempo indeterminado dos
monitores, baterias para reposição, instalação de
softwares para o controle das tiras totalmente em
português, que permita o gerenciamento da
dispensação de tiras e avaliação glicêmica do
paciente em forma de gráficos e tabelas para
análise dos profissionais da saúde e treinamento
aos profissionais da saúde e usuários.

25,5500 76.650,001

2 260.000,000 UN Lanceta para coleta de sangue por punção digital,
sistema es - Lanceta para coleta de sangue por
punção digital, sistema estéril e descartável, com
invólucro protetor de plástico. Diâmetro de agulha:
0,36 mm (28 G); com Protusão: 1,5 mm, ponta
trifacetada e revestimento siliconizado da lâmina,
com retratação automática da agulha. Possui
capa de esterilidade, corpo de lancetador e
gatilhos compostos por polipropileno. Atende as
normas reguladoras: ISO 13485 e NR32. A
empresa deverá apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela
ANVISA.

0,2900 75.400,001

3 12,000 UN Autoclave horizontal com capacidade mínima de
42 litros, com - Autoclave: autoclave horizontal
com capacidade de  no minimo 42 llitros, com
câmara de esterilização em aço inox, painel  com
acompanhamento através de manômetro,
termômetro e indicadores luminosos, com

5.371,9700 64.463,642
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diversos sistemas de segurança e desligamento
automático em caso de excesso de temperatura,
pressão ou falta de água, ciclo eficiente de
secagem com opção de secagem extra, tampa
com fechamento através de manípulo, 220 Volts,
garantia mínima de um ano. A assistência técnica
autorizada deve ser garantida dentro de um prazo
máximo de 48 horas do ato de solicitação.

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 216.513,64


