R

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
CNPJ: 55.354.302/0001-50
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 2
Data Abertura: 11/02/2021 Hrs: 08:30
Data Abertura: 11/02/2021 Hrs: 08:30
Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Observação:
RUA MANOEL XAVIER 215

NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO

QDE. REQUIS. UNIDADE
Tipo Cota

VL. UNITÁRIO

VL. TOTAL MARCA

1 Lanceta de Segurança descartável, indicado para obtenção de
amostra de sangue capilar. Usada para punção digital, confeccionada
em aço inoxidável, design ergonômico, ponta trifaceada e
siliconizada, possui mecanismo de segurança que dispara a agulha e
recolhe automaticamente após a punção, atendendo a NR32,
esterilizada por Raios Gama e descartável.

108000.0000 UN

Aberta

0.00

2 Tira reagente, descartável, com suporte plástico com área reativa
para determinação quantitativa de glicose, utilizando metodologia
enzimática ou similar, exceto as que utilizam a enzima GDH-PQQ
(Glicose desidrogenasse com pirroloquina Quinona). Com leitura
emperométrica ou similar. Capacidade de Medição de glicemia de 20
mg/dl à 600 mg/dl com amostra de sangue 0,6ml à 2,5ml.

108000.0000 UN

Aberta

0.00

Página 1 de 3

3 Seringa descartável, estéril de plástico, atóxica, capacidade 100UI,
incolor com resistência mecânica, corpo cilindrico, escalas em
gravação indelével, de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,
com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa, extremidade
proximal de embolo com pistão de vedação de borracha atóxica
apirogenica, agulha de dimensões 12,7 x 0,33mm confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada, niveladora polida, cilíndrica reta oca, bisel
trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação do canhão, embalada em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.

108000.0000 UN

Aberta

0.00

4 Lanceta de Segurança descartável, indicado para obtenção de
amostra de sangue capilar. Usada para punção digital, confeccionada
em aço inoxidável, design ergonômico, ponta trifaceada e
siliconizada, possui mecanismo de segurança que dispara a agulha e
recolhe automaticamente após a punção, atendendo a NR32,
esterilizada por Raios Gama e descartável.

12000.0000 UN

Reservada

0.00

5 Tira reagente, descartável, com suporte plástico com área reativa
para determinação quantitativa de glicose, utilizando metodologia
enzimática ou similar, exceto as que utilizam a enzima GDH-PQQ
(Glicose desidrogenasse com pirroloquina Quinona). Com leitura
emperométrica ou similar. Capacidade de Medição de glicemia de 20
mg/dl à 600 mg/dl com amostra de sangue 0,6ml à 2,5ml.

12000.0000 UN

Reservada

0.00

6 Seringa descartável, estéril de plástico, atóxica, capacidade 100UI,
incolor com resistência mecânica, corpo cilindrico, escalas em
gravação indelével, de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades,
com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa, extremidade
proximal de embolo com pistão de vedação de borracha atóxica
apirogenica, agulha de dimensões 12,7 x 0,33mm confeccionada em
aço inoxidável, siliconizada, niveladora polida, cilíndrica reta oca, bisel
trifacetado, afiada, com canhão translucido, provida de protetor que
permita perfeita adaptação do canhão, embalada em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica.

12000.0000 UN

Reservada

0.00

Valor Líquido

0.00

Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
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Garantia da Proposta
Prazo de Entrega

Assinatura do Responsável
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