
ITEM CÓDIGO SIGA DESCRITIVO MARCA UND QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL

1

Código do Item: 

6640.039.0015 

(ID - 61331) 

TIRA REAGENTE HOSPITALAR, TESTE: GLICOSE NO SANGUE

Especificação Complementar:Tira reativa hospitalar para dosagem de glicemia: Deverá

realizar medição em sangue arterial, venoso e capilar. Deverá realizar leitura em pacientes

adultos, pediátricos e recém-natos. Deverá realizar leitura de hipoglicemia de 20 mg/dl ou

menor e de hiperglicemia de 500mg/dl ou maior e tempo de leitura entre 05 e 30 segundos;

A tira reagente poderá aceitar uma ou duas amostras de sangue na mesma tira; Deverá ser

fornecido por comodato o aparelho para leitura na quantidade de 1.000 aparelhos leitores

de tira reagente ou quantidade maior de acordo com a necessidade do requisitante, estes

aparelhos deverão possuir mecanismo calibração e/ou codificação, deverão ser novos em

perfeito estado de funcionamento, vir acompanhados de pilhas e/ou baterias, a reposição

destas bem como a troca do aparelho que apresentar defeito ficará por conta do licitante

no prazo máximo de 72 horas. A empresa vencedora do certame ficará responsável pelo

treinamento da parte técnica nas unidades hospitalares e pré- hospitalares. OBS:

Considerando que o produto utilizado será em âmbito hospitalar (emergência, enfermarias,

CTI) onde por vezes é empregado sangue de coleta venosa e/ou arterial para obtenção de

resultado imediato faz-se necessário que a tira realize medição em sangue venoso, arterial

e capilar.

UND 1.632.090 -R$                

3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO. 

10.834.118/0001-79

PRODUTOS 

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FONE:

E-MAIL:

PROCESSO: SEI-080007/1037/2020

CEP:
FAX:

RESPONSÁVEL:

IE

BAIRRO:

 CNPJ: 

FORNECEDOR:

CNPJ:

1. FORMA DE ENTREGA: Parcelada de acordo com demanda da unidade. As entregas deverão ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento 

da nota de empenho.

2. ENDEREÇO DE ENTREGA: CGA: RUA LUIZ PALMIER 762, BARRETO - NITERÓI. CONFORME TR ITEM IX.

INSTRUÇÕES

1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO

END:

CIDADE

2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.

3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO: 

A empresa vencedora da licitação fornecerá 245 (duzentos e quarenta e cinco) equipamentos em regime de comodato, CONFORME ITEM III DO TR.


