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Errata de Edital Republicado 

Pregão Presencial Nº 022/2019 

No anexo I, Termo de referência, Item 02: 

 

Onde se lê: 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 

1 

Tiras reagentes de medida de glicemia capilar compatível com o aparelho G-TECH. Faixa de 
medição de 20 a 600 mg/dl, tempo de medição de no máximo 30 segundos que suporte 
temperatura ambiente entre 14º e 40º com memória de volume de aspiração de no máximo 
5 microlitros, tipo de amostra usada, sangue capilar, podendo ser usado amostra de 
anticoagulante do tipo heparina e EDTA. Obs.1: A empresa vencedora deverá fornecer um 
aparelho glicosímetro compatível para cada 500 tiras e treinamento de pessoal. Obs.2: 
Embalagem individual, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data, esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de 
registro no MS. Obs.3: O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data 
de entrega. 

CX 4.500 

2 

Tiras reagentes de medida de glicemia capilar compatível com o aparelho G-TECH. 
Faixa de medição de 20 a 600 mg/dl, tempo de medição de no máximo 30 segundos 
que suporte temperatura ambiente entre 14º e 40º com memória de volume de 
aspiração de no máximo 5 microlitros, tipo de amostra usada, sangue capilar, podendo 
ser usado amostra de anticoagulante do tipo heparina e EDTA. Obs.1: A empresa 
vencedora deverá fornecer um aparelho glicosímetro compatível para cada 500 tiras e 
treinamento de pessoal. Obs.2: Embalagem individual, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data, esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número de registro no MS. Obs.3: O prazo de validade 
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. 

CX 1.500 

 

Leia-se: 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 

1 

Tiras reagentes de medida de glicemia capilar compatível com o aparelho G-TECH. Faixa de 
medição de 20 a 600 mg/dl, tempo de medição de no máximo 30 segundos que suporte 
temperatura ambiente entre 14º e 40º com memória de volume de aspiração de no máximo 
5 microlitros, tipo de amostra usada, sangue capilar, podendo ser usado amostra de 
anticoagulante do tipo heparina e EDTA. Obs.1: A empresa vencedora deverá fornecer um 
aparelho glicosímetro compatível para cada 500 tiras e treinamento de pessoal. Obs.2: 
Embalagem individual, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data, esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de 
registro no MS. Obs.3: O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data 
de entrega. Caixa com no mínimo 50 (cinquenta) tiras. 

CX 4.500 

2 

Tiras reagentes de medida de glicemia capilar compatível com o aparelho G-TECH. 
Faixa de medição de 20 a 600 mg/dl, tempo de medição de no máximo 30 segundos 
que suporte temperatura ambiente entre 14º e 40º com memória de volume de 
aspiração de no máximo 5 microlitros, tipo de amostra usada, sangue capilar, podendo 
ser usado amostra de anticoagulante do tipo heparina e EDTA. Obs.1: A empresa 
vencedora deverá fornecer um aparelho glicosímetro compatível para cada 500 tiras e 
treinamento de pessoal. Obs.2: Embalagem individual, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, data, esterilização, data de 
fabricação, prazo de validade e número de registro no MS. Obs.3: O prazo de validade 
mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com no mínimo 50 
(cinquenta) tiras. 

CX 1.500 

 

Com vistas à supracitada alteração, uma vez que afeta na formulação das propostas de preços, fica 
reagendada a data de abertura da sessão pública para o dia 06/01/2020 (seis de janeiro de dois mil e 
vinte), às 09:00 h (nove horas), fulcro no Art. 21, §4º, da Lei Federal n. 8666/93. 


