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Ata: 2/2021
Modalidade: 13 - Pregão Presencial Sequência: 2/2021
Processo/Ano: 3/2021 Data da Licitação: 11/02/2021

Tipo Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Insumos do Programa Diabetes para uso nas Unidades Básicas de Saúde, bem como a 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor: 192 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP

Código Descrição Tipo Cota Unid. Marca Quantidade Vl. Unitário Vl. Total
23.13071-0 Seringa descartável, estéril de Aberta UN 108.000,0000  0,2700  29.160,00

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.

23.13069-0 Lanceta de Segurança descartável, Reservada UN 12.000,0000  0,3000  3.600,00
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.

23.13071-0 Seringa descartável, estéril de Reservada UN 12.000,0000  0,2700  3.240,00
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.

Valor Total do Fornecedor:  36.000,00

TACIBA, 18 de Fevereiro de 2021.
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