
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000117/2020

VIGILANTE DA GLICOSE COM PROD P DIABETICOS LTDA ME

CNPJ:  07.308.989/0001-44

RUA DOIS, SN - CIVIT I - SERRA - ES - CEP: 29168030

ANEXO - TERMO Nº 000117/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000662

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000034/2020 004288/2019

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

KIT TESTE DENGUE
descrição:
- teste rápido imunocromatográfico in vitro, de uso único,
para detecção diferencial de anticorpos igg/igm dfo vírus da
dengue em soro, plasma ou sangue total humano. o produto
deverá conter registro na anvisa.

1.290,006,00 215,000CX109 MEDTESTE109

LAMINA DE BISTURI N 12-
descrição:
- lâmina de bisturi nº 12, caixa com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

750,0030,00 25,000CX110
MEDLEVEN
SONH ML01

110

LAMINA DE BISTURI N 20
descrição:
- lâmina de bisturi nº 20, caixa com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

1.250,0050,00 25,000CX111
MEDLEVEN
SONH ML01

111

LÂMINA DE BISTURI Nº 15
descrição:
- lâmina de bisturi nº 15, caixa com 100 unidades. o produto
deverá conter registro na anvisa.

1.250,0050,00 25,000CX116
MEDLEVEN
SONH ML01116

TIRA REAGENTE - GLICEMIA
tira reagente - glicemia -
descrição:
aplicação: determinação quantitativa de glicemia; amostra:
sangue capilar fresco; uso: monitor de glicemia compatível;
faixa medição: 10~20 a 500~600 mg/dl; metodologia de
leitura: amperométrica ou fotométrica para minimizar ação de
substâncias interferentes; temperatura armazenamento:
5~25 ºc; embalagem: embalado individualmente ou em
frasco; rotulagem: número do lote e data de validade
presentes nas embalagens; características adicionais:
garantia de fornecimento de 1 glicosímetro para cada 600
tiras em regime de comodato, profissional de saúde
responsável por treinamento e capacitação no uso do
equipamento; legislação: de acordo com legislação atual
vigente; unidade de fornecimento: unidade, registro na
anvisa. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente. o produto deverá conter registro na anvisa.

13.875,0037500,00 0,370UN161 ON CALL
PLUS II

161

TIRA REAGENTE - GLICEMIA
tira reagente - glicemia -
descrição:
aplicação: determinação quantitativa de glicemia; amostra:
sangue capilar fresco; uso: monitor de glicemia compatível;
faixa medição: 10~20 a 500~600 mg/dl; metodologia de
leitura: amperométrica ou fotométrica para minimizar ação de
substâncias interferentes; temperatura armazenamento:
5~25 ºc; embalagem: embalado individualmente ou em
frasco; rotulagem: número do lote e data de validade
presentes nas embalagens; características adicionais:
garantia de fornecimento de 1 glicosímetro para cada 600
tiras em regime de comodato, profissional de saúde

45.000,00
112500,0

0
0,400UN162

ON CALL
PLUS II

203
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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SETOR DE CONTRATOS
responsável por treinamento e capacitação no uso do
equipamento; legislação: de acordo com legislação atual
vigente; unidade de fornecimento: unidade, registro na
anvisa. deverá ser apresentado no ato da entrega dos
produtos, registro junto a anvisa com data de validade
vigente. o produto deverá conter registro na anvisa.
.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              63.415,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              63.415,00

VIGILANTE DA GLICOSE COM PROD P DIABETICOS LTDA ME:                        63.415,00
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