
Lo
te
*

ME/EP

P 

(sim/n

ão) * It
e

m
*

Descrição*

U

n

i

d

*

Ficha 

técni

ca

Catál

ago

Marcas pré-

aprovadas

Qtde a (licitar para 

os 27 MUNICÍPIOS 

+ 1 CISAMREC)

Valor 

unitário 

cotado (R$)

Valor total cotado 

(R$)

1
N

ã

o

1

Lanceta para coleta de sangue por punção digital, 

sistema estéril e descartável, com invólucro protetor de 

plástico, Diâmetro da agulha: de 0.33mm até 0.36 mm (28G 

ou 29G); Ponta trifacetada e revestimento siliconizado da 

lâmina, com retração automática da agulha. Possuir capa de 

esterilidade, corpo de lancetador e gatilhos compostos por 

polipropileno. Atender as normas reguladoras: ISSO 13485 e 

NR32. Possuir registro na ANVISA.

Unid Não Não

Accu - 

Chek / G - 

Tech/ 

Medisafe/ 

Sterilance

2.113.000 0,4000 R$ 845.200,00
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Seringa descartável para insulina, estéril de plástico, 

atóxica capacidade de 100 UI. Características: estéril de 

plástico, atóxica capacidade de 100 UI, incolor com 

resistência mecânica, corpo cilíndrico resistente e 

transparente, escala nítida em gravação indelével de 0 a 100 

ui com divisões de no máximo 2 em 2 unidades, com agulha 

hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), 

extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação em 

borracha atóxica, apirogênica, agulha fixa integrada, 8mm 

de comprimento por 0,30 de diâmetro (30g 5/16”), sem 

espaço morto ou seja que não haja perda de insulina , com 

capacidade para até 100 unidades de insulina, 

confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, 

polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com 

canhão translúcido, provida de protetor que permita a 

perfeita adaptação ao canhão, embalada em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica. Êmbolo 

resistente, com borracha de vedação, ajuste que 

proporcione deslize preciso e dosagem precisa sem espaço 

perdido. Embalagem contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote 

e data de fabricação. Possuir registro na ANVISA.

Unid Não Sim
BD/TKL - 

Solidor
1.276.000 1,0800 R$ 1.378.080,00
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Seringa descartável para insulina, estéril de plástico, 

capacidade de 50 UI. Características: estéril de plástico, 

atóxica capacidade de 50 UI, incolor com resistência 

mecânica, corpo cilíndrico resistente e transparente, escala 

em gravação indelével de 0 a 50 ui com divisões de 1 em 1 

unidade, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da 

seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com 

pistão de vedação em borracha atóxica, apirogênica, agulha 

fixa integrada, 8mm de comprimento por 0,30 de diâmetro 

(30g 5/16”), sem espaço morto, ou seja que não haja perda 

de insulina, com capacidade para até 50 unidades de 

insulina, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 

nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, 

com canhão translúcido, provida de protetor que permita a 

perfeita adaptação ao canhão, embalada em material que 

promova barreira microbiana e abertura asséptica. Êmbolo 

resistente, com borracha de vedação, ajuste que 

proporcione deslize preciso e dosagem precisa sem espaço 

perdido. Embalagem contendo dados de identificação, 

procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote 

e data de fabricação. Possuir registro na ANVISA.

Unid Não Sim
BD/TKL - Sol-

Milennium
1.031.000 0,8300 R$ 855.730,00
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Tira reagente para glicemia capilar. Com leitura por 

amperometria e apresentação do resultado através de 

monitor portátil com memória de no mínimo 300 resultados 

de medições, leitura na faixa de 20 a 500mg-dl, aceitando 

valores inferiores a 20 mg-dl e superiores a 500mg-dl, que 

atenda pacientes neonatos, pediátricos e adultos. O 

resultado deve ser rápido com resultado em até 10 

segundos e volume de amostra de no máximo 1 (um) 

microlitro, aplicada diretamente na tira reativa, sendo que o 

glicosímetro não deverá ter contato com o sangue do 

paciente na hora da medição. Embalagem contendo até 50 

tiras e deve apresentar externamente dados de 

identificação, procedência, número do lote, data de 

fabricação, validade e número de Registro no Ministério da 

Saúde. Deverá ser fornecido Software gerenciador de 

dados, em português, que permite o gerenciamento da 

dispensação de tiras e avaliação glicêmica do paciente em 

forma gráficos e tabelas, para análise dos profissionais de 

saúde. Apresentar junto a Proposta Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação (CBPF) e registro na ANVISA, das 

tiras e dos aparelhos ofertados. Apresentar Instrução de uso 

e o prospecto do produto na proposta de preços. Nota: - A 

empresa vencedora do item terá que fornecer, em 

comodato, entre 15.000 a 25.000 aparelhos glicosímetro, 

que atenda aos requisitos da norma ISO 15197:2013 e 

prestar assistência técnica e treinamento em todos os 

setores dos municípios consorciados, que fazem uso deste 

produto, sempre que for solicitado.

Unid Sim Sim

Necessário 

apresentar 

amostra 

(com 

glicosímetro 

para teste)

4.574.000 1,5200 R$ 6.952.480,00

TOTAL 8.994.000 R$ 10.031.490,00
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