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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC
Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC

Pregão Eletrônico - 006/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: 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.

Quantidade: 2.113.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,4000
Valor Final: 0,1400
Valor Total: 295.820,0000
Situação: Homologado em 15/09/2021 09:16:17 Por: Roque Salvan
Nome da Empresa: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda
Modelo: ML 04

Item: 0002
Descrição: 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 propor

Quantidade: 1.276.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,0800
Valor Final: 0,2990
Valor Total: 381.524,0000
Situação: Homologado em 15/09/2021 09:16:17 Por: Roque Salvan
Nome da Empresa: GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.
Modelo: TKL

Item: 0003
Descrição: 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 dosage

Quantidade: 1.031.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8300
Valor Final: 0,3600
Valor Total: 371.160,0000
Situação: Homologado em 15/09/2021 09:16:17 Por: Roque Salvan
Nome da Empresa: Trade Medical Comercio de Materiais Hospitalares Ltda.
Modelo: TKL

Item: 0004
Descrição: 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 junt

Quantidade: 4.574.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,5200
Valor Final: 0,4500
Valor Total: 2.058.300,0000
Situação: Homologado em 15/09/2021 09:16:17 Por: Roque Salvan
Nome da Empresa: Trade Medical Comercio de Materiais Hospitalares Ltda.
Modelo: ONCALLPLUS II
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Roque Salvan

Autoridade Competente


