
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

PROCESSO N.º 427/2018  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2018 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018  

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELDA DE 

INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

DO MUNICIPIO DE PIRACAIA, POR 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO I 
 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII da LF nº 10.520/02 e conforme ADJUDICAÇÃO da proposta em 

anexo aos autos, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, conforme segue: 

 

EMPRESA: TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI ME 

CNPJ Nº 26.262.981/0001-39 

ITE

M 

DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 

LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 

Lanceta para coleta de sangue capilar confeccionada em 

corpo e gatilho compostos por polipropileno (plástico) 

rígido com design ergonômico. Deve possuir protetor 

plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e 

segurança na punção, retração automática da agulha 

acionada por contato, estéril, uso único. Apresentação em 

caixas com 100 unidades, constando externamente a 

procedência, o lote, a data de fabricação, a data de 

validade e o número de registro na ANVISA. Atende as 

normas reguladoras: ISO 13485 e NR32 

MARCA: LORIS 

UNID. 150.000 

 

R$ 0,17 

 

R$ 25.500,00 

 

EMPRESA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 

CNPJ Nº 61.610.283/0001-88 

ITE

M 
DESCRIÇÃO UN QTDE 

PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

2 

SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE 

INSULINA, corpo único, agulha acoplada da seringa no 

processo de produção (monobloco), corpo êmbolo-

polímero plástico, agulha metal siliconizada, UI-100, 

agulha fina 8 mm x 0,3mm 30G. Apresentação em caixas 

com 100 unidades, constando externamente a 

procedência, o lote, a data de fabricação, a data de 

validade e o número de registro na ANVISA 

MARCA: TKL/JIANGSU KANGHUA 

UNID. 150.000 

 

 

 

 

R$ 0,19 

 

 

 

 

R$ 28.500,00 

 

 

EMPRESA: EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO PRODUTOS CIRURG.HOSP. 

LTDA 

CNPJ Nº 04.106.730/0001-22 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE 
PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

3 

TIRAS OU FITAS REAGENTES para determinação 

quantitativa de glicemia capilar utilizando metodologia 

enzimática e apresentação do resultado através de 

monitor portátil sem necessidade de chip. Apresentar 

faixa de medição de 20 a 600mg/dl, aceitando valores 

inferiores e superiores, trazendo externamente dados de 

identificação, procedência, número de lote, data de 

fabricação, validade e número de registro na ANVISA. 

Tanto a fita reagente quanto o aparelho devem possuir 

CBPF - Certificado de Boas Práticas de Fabricação - da 

 

UNID. 

 

225.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANVISA. As tiras devem absorver completamente a 

amostra de sangue, não permitindo contato do sangue 

com aparelho monitor. O licitante vencedor do processo 

deverá fornecer em regime de comodato, a quantidade 

mínima de 700 (setecentos) aparelhos glicosímetros 

compatíveis com as tiras reagentes e software em 

português para gerenciamento do programa de diabetes 

no município. A quantidade de aparelhos 

glicosímetros poderá ser alterada em conformidade 

com as necessidades do Departamento Municipal de 

Saúde.   

MARCA: ONE TOUCH ULTRA-LIFESCAN-J&J 

 

R$ 0,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 54.000,00 

 

EMPRESA: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ Nº 29.700.587/0001-23 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

4 

LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 

Lanceta para coleta de sangue capilar confeccionada em 

corpo e gatilho compostos por polipropileno (plástico) 

rígido com design ergonômico. Deve possuir protetor 

plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e 

segurança na punção, retração automática da agulha 

acionada por contato, estéril, uso único. Apresentação em 

caixas com 100 unidades, constando externamente a 

procedência, o lote, a data de fabricação, a data de 

validade e o número de registro na ANVISA. Atende as 

normas reguladoras: ISO 13485 e NR32 –  

MARCA: PONTURA 

UNID. 50.000 

 

R$ 0,419 

 

R$ 20.950,00 

5 

SERINGA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE 

INSULINA, corpo único, agulha acoplada da seringa no 

processo de produção (monobloco), corpo êmbolo-

polímero plástico, agulha metal siliconizada, UI-100, 

agulha fina 8 mm x 0,3mm 30G. Apresentação em caixas 

com 100 unidades, constando externamente a 

procedência, o lote, a data de fabricação, a data de 

validade e o número de registro na ANVISA – 

MARCA: VACUPLAST 

UNID. 50.000 

 

 

 

 

R$ 2,26 

 

 

 

 

R$113.000,00 

6 

TIRAS OU FITAS REAGENTES para determinação 

quantitativa de glicemia capilar utilizando metodologia 

enzimática e apresentação do resultado através de 

monitor portátil sem necessidade de chip. Apresentar 

faixa de medição de 20 a 600mg/dl, aceitando valores 

inferiores e superiores, trazendo externamente dados de 

identificação, procedência, número de lote, data de 

fabricação, validade e número de registro na ANVISA. 

Tanto a fita reagente quanto o aparelho devem possuir 

CBPF - Certificado de Boas Práticas de Fabricação - da 

ANVISA. As tiras devem absorver completamente a 

amostra de sangue, não permitindo contato do sangue 

com aparelho monitor. O licitante vencedor do processo 

deverá fornecer em regime de comodato, a quantidade 

mínima de 700 (setecentos) aparelhos glicosímetros 

compatíveis com as tiras reagentes e software em 

português para gerenciamento do programa de diabetes 

no município. A quantidade de aparelhos 

glicosímetros poderá ser alterada em conformidade 

com as necessidades do Departamento Municipal de 

Saúde.   

MARCA: G-TECH 

UNID. 75.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 0,798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 59.850,00 



O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os produtos 

constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, em conta bancária cuja titularidade seja a do 

fornecedor, após a apresentação da nota fiscal/fatura.  

    Piracaia, 25 de Maio de 2018 

 

               Dr. Jose Silvino Cintra 

       Prefeito Municipal 

 


