
 
ANEXO I 

TERMODE REFERÊNCIA 

 

Licitação: Pregão Eletrônico N.º 60/2020  

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O 

MONITORAMENTO DE GLICEMIA E APLICAÇÃO DE INSULINA PARA A 

SECRETARIA DE SAÚDE E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA. 

1. FINALIDADE 

1.1. A finalidade deste ANEXO é preconizar as condições, independentemente de 

outras exigências integrantes deste EDITAL, para ensejar a formalização de Registro 

de Preços pelo período de 12 (doze) meses, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS 

PARA O MONITORAMENTO DE GLICEMIA E APLICAÇÃO DE INSULINA PARA A 

SECRETARIA DE SAÚDE E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA, a seguir 

discriminados: 

2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

Item Descritivo Apresentação Quant 

1 Lanceta - Sistema de punção capilar Digital, de uso 

único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, que 

dispensa o uso do lancetador, com base e protetor 

plástico, agulha com espessura igual ou inferior a 28 G 

que retrai automaticamente após o uso, reduzindo o 

risco de acidentes e garantindo rapidez,precisão e 

incisão consistente com base nos padrões das normas 

de Biossegurança da NR32. Embalagem com dados de 

identificação do produto, lote, marca do fabricante, data 

de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12 

meses) e registro no Ministério da Saúde 

UNIDADE 32000 

2 Lanceta - Sistema de punção capilar Digital, de uso 

único, não permitindo ser remontada ou reutilizada, que 

dispensa o uso do lancetador, com base e protetor 

plástico, agulha com espessura igual ou inferior a 28 G. 

Embalagem com dados de identificação do produto, 

lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade (não inferior a 12 meses) e registro no 

Ministério da Saúde 

UNIDADE 300000 

3 AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA COM 

CANETA 4MM X 0,25 

UNIDADE 100000 

4 AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA COM 

CANETA 6MM X 0,25 

UNIDADE 120000 



 
5 AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA COM 

CANETA 8MM X 0,25 

UNIDADE 20000 

6 SERINGA DE 1,0ml (100UI) PARA APLICAÇÃO DE 

INSULINA -  Estéril de uso único, confeccionada em 

plástico transparente, atóxico, com agulha fixa de 

6,0mm X 0,30mm, confeccionada em aço inoxidável, 

siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, com 

bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido. Corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, indelével, 

precisa e visível até 100UI, com divisões de 02 em 02 

unidades internacionalEmbalagem com 10 seringas, 

cada seringa deverá conter tampas protetoras, 

confeccionadas em material rígido, cobrindo as duas 

extremidades da seringa, promovendo barreira 

antimicrobiana, garantindo abertura asséptica e 

mantendo a integridade e a esterilidade individual do 

produto, até o momento do uso. O produto deverá 

atender a NBR ISO 8537 e apresentar selo do 

INMETRO de acordo com a Portaria 503, de 23 de 

dezembro de 2011 ou atualizações. A Empresa 

vencedora prestará treinamento do uso das seringas 

fornecidas e fornecimento de material 

educativo.Embalagem com 10 seringas.  Apresentar 

amostra. 

UNIDADE 180000 

7 SERINGA DE 0,5ml (50UI) PARA APLICAÇÃO DE 

INSULINA -  Estéril de uso único, confeccionada em 

plástico transparente, atóxico, com agulha fixa de 

6,0mm X 0,30mm, confeccionada em aço inoxidável, 

siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, com 

bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido. Corpo 

lubrificado, com escala externa gravada, indelével, 

precisa e visível até 50UI, com divisões de 01 em 01 

unidades internacional. Embalagem com 10 seringas, 

cada seringa deverá conter tampas protetoras, 

confeccionadas em material rígido, cobrindo as duas 

extremidades da seringa, promovendo barreira 

antimicrobiana, garantindo abertura asséptica e 

mantendo a integridade e a esterilidade individual do 

produto, até o momento do uso. O produto deverá 

atender a NBR ISO 8537 e apresentar selo do 

INMETRO de acordo com a Portaria 503, de 23 de 

dezembro de 2011 ou atualizações. A Empresa 

vencedora prestará treinamento do uso das seringas 

fornecidas e fornecimento de material educativo. 

Apresentar amostra. 

UNIDADE 540000 



 
8 Tiras reagente para detecção de glicemia por 

metodologia amperometrica,  com reação enzimática 

glicose desidrohenase,  que não necessite de 

codificação( sem chip) ou calibração ,  volume da 

amostra de sangue até 0,8 microlitros, com faixa de 

medição de 10mg/dl a 600mg/dl, aceitando valores 

menores que 10mg/dl e maiores que 600mg/dl. que não 

tenha interferência com oxigênio e que permita a leitura 

de qualquer tipo de amostra de sangue capilar, venoso, 

arterial e neonatal,  tempo de leitura máximo em 10 

segundos e capacidade de armazenamento de no 

mínimo 300 testes. as tiras devem ser embaladas em 

caixas contendo 50 unidades. o prazo de validade 

mínimo deve ser de 12 meses e permaneça o mesmo 

prazo após abertura dos frascos e ou embalagens. a 

empresa vencedora deverá incluir o fornecimento de 

1500 monitores de verificação novos, que deverão ser 

entregues, em regime de comodato ou doação, juntos 

com o primeiro pedido. os medidores deverão ser 

substituídos quando apresentar defeitos de 

funcionamento e reposição imediata gratuita.  a 

empresa também deverá disponibilizar, treinar e 

implantar software em português de análise e 

acompanhamento de dados das glicemias dos 

pacientes na farmácia de dispensação, unidades 

básicas, pronto atendimento, consultório médico, sem 

mínimo de pacientes cadastrados, com possibilidade de 

transferência de dados em casa pelo paciente e 

impressão em pdf do diário das glicemias. a empresa 

necessita apresentar o certificado de boas práticas de 

fabricação emitido pela ANVISA  na proposta. obs.: 

deverá ser apresentada amostra para este item 

UNIDADE 552000 

 

3.DA ENTREGA 

Os produtos deverão ser entregues em até 15 ( quinze ) dias após a emissão da 

Autorização de Fornecimento. 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. O pedido dos produtos ficará a critério exclusivo da contratante e a quantidade 

e periodicidade serão de acordo com a sua necessidade. 

4.2. Não serão admitidas entregas condicionadas a faturamento mínimo. 



 
4.3. Os quantitativos totais expressos neste Edital são estimativos e representam a 

previsão da Secretaria de Saúde de Cabreúva e Santa Casa de Misericórdia de 

Cabreúva , durante o prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato. 

 

5. A APRESENTAÇÃO DA FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO DEVERÁ SER DA 

SEGUINTE FORMA: PARA OS LICITANTES VENCEDORES DE CADA ITEM 

 5.1 A ficha técnica/catálogo do mesmo produto cotado na proposta, identificada com 

o nº desta licitação, a ser anexado em campo próprio do sistema no prazo de 30 

minutos após o término da fase de lances de todos os itens. 

5.2. Para os itens 6, 7 e oito serão exigidas apresentação de amostras que deverão 

ser entregues em até 5 dias após a fase de lances. 

5.3.  A Comissão de Licitação da Secretaria de Saúde, da Santa Casa de Cabreúva 

mais o responsável técnico da Área serão responsáveis  pela análise e emissão do 

laudo de avaliação da ficha técnica/catálogos.   

 

6. DA COMPROVAÇÂO TÈCNICA 

 

Aos licitantes vencedores de cada item, será necessária a inserção em campo próprio 

do sistema BBMNET, de ficha técnica e documentação comprobatória do atendimento 

as normas descritas em Edital 

 
 

  Cabreúva, 28 de outubro de 2020. 

 

 Henrique Martin 

       Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


