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 TERMO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - RERRATIFICAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 605/2019 
MODALIDADE: PE Nº 08/2019 
 

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. 
 

O Edital do Pregão Eletronico acima epigrafado teve seu texto alterado e passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 

CONF. ART. 21, § 4º DA LF 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, FICA ALTERADA A 
DATA DE ABERTURA, CONFORME ABAIXO:  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 06/05/2019 09:00 hs até 16/05/2019 09:00 hs. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16/05/2019 10:00 horas. 

 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA – ITEM 1, ITEM 3, ITEM 4,  ITEM 6 
 
Descrição retificada: 
 

ITENS DE COTA DE 75% DO OBJETO DA LICITAÇÃO, DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DE 
QUALQUER EMPRESA DO RAMO PERTINENTE 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE VALOR 
MÁXIMO 

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 28G. 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 
 

UNID. 188.000 

 
 
 
 
 
 

R$ 0,24 

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 1.000 
(hum mil) aparelhos glicosímetros compatíveis com 

UNID. 263.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,19 
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 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.   
 

ITENS DE COTA DE 25% DO OBJETO DA LICITAÇÃO, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A 
PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP DO RAMO PERTINENTE 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE VALOR 
MÁXIMO 

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 28G. 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 
 

UNID. 62.000 

 
 
 
 
 
 

R$ 0,24 

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 1.000 
(hum mil) 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. 87.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,19 

 
 
Os demais itens e condições do edital ficam ratificados na integra. 
 
Piracaia, 30 de abril de 2019. 
 
 

        Dr. José Silvino Cintra 
     Prefeito Municipal 


