
                
 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
 

Estado de São Paulo 

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040 

CNPJ nº 45.279.627/0001-61 

www.piracaia.sp.gov.br 

 

 

 
 

RERRATIFICAÇÃO de edital de licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 - PROCESSO N° 459/2021 
OBJETO: Registro de Preços visando a EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSUMOS 
PARA O TRATAMENTO DA DIABETES, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE PIRACAIA-SP, POR 12 MESES 
 
I - O Edital Pregão em epígrafe fica retificado, passando a ter a redação conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE 
VALOR 

MÁXIMO 

3 

TIRAS OU FITAS REAGENTES para determinação 
quantitativa de glicemia capilar utilizando metodologia 
enzimática e apresentação do resultado através de 
monitor portátil sem codificação e 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 750 
(setecentos e cinquenta) 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.   
 

UNID. 262.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,33 

 

6 

TIRAS OU FITAS REAGENTES para determinação 
quantitativa de glicemia capilar utilizando metodologia 
enzimática e apresentação do resultado através de 
monitor portátil sem codificação e 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 250 (duzentos e cinquenta) 
aparelhos glicosímetros compatíveis com as tiras 
reagentes e software em português para 
gerenciamento do programa de diabetes no município. 

UNID. 87.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,33 
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A quantidade de aparelhos glicosímetros poderá 
ser alterada em conformidade com as 
necessidades do Departamento Municipal de 
Saúde.   
 

 

 

II – Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta rerratificação. 

Piracaia, 14 de MAIO de 2021. 
 
 
 

Dr. Jose Silvino Cintra 
Prefeito Municipal 


