
 

 

  

 

Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

Lei Complementar nº. 191/2018 CNPJ  47.018.676.0001/76 
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ADENDO  
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 120/2019 

PROTOCOLO Nº 2066/2018 

OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (tiras reagentes para glicose no sangue). 

 

A Rede Municipal Dr. Mário Gatti, por intermédio do Senhor (a) Pregoeiro (a), procedeu à alteração no Anexo I 

- Especificação do objeto da licitação em epígrafe. 

 

01) Alterar somente o descritivo do item 01 do Anexo I – Especificação do objeto na seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
Tiras reagentes para glicose no sangue - tiras reagentes para a determinação quantitativa da glicose no sangue 

total humano (capilar, venoso, arterial, neonatal), descritas em bula, utilizando sistema composto de tira 

reagente individualizada, controles e leitor portátil, para fins de monitoração da glicemia, sendo possível a sua 

leitura em torno de 20 segundos, em equipamento específico, os quais devem ser entregues à Rede Mário 

Gatti em número de 150 unidades em regime de COMODATO pelo fornecedor das tiras. O equipamento 

deverá apresentar um sistema biosensor para a determinação da glicose no sangue, apresentar eletrodos que 

tenham a função de anular interferência de medicamentos e substâncias endógenas na amostra, deverá 

apresentar a possibilidade de receber uma segunda amostra caso a primeira não seja suficiente. O fornecedor 

do equipamento deverá prestar toda a assistência necessária, sendo a manutenção do equipamento de sua 

inteira responsabilidade, inclusive troca de bateria ou substituição do aparelho imediatamente quando 

necessário e encaminhar manual de instruções, soluções controle, no mínimo, nos níveis alto e baixo, em 

quantidades suficientes para uso semanal ou ainda, de acordo com as recomendações do fabricante. Os 

leitores devem ser novos, originais e tecnologicamente atualizados. As tiras reagentes, leitores de tiras e 

controles devem ter Registro no Ministério da Saúde. Embalagem individual, contendo externamente dados de 

rotulagem, conforme RDC 185 de 22/10/2001. O prazo de validade para utilização das tiras e controles deve ser 

superior a 12 meses após o recebimento. O preço deverá ser oferecido por unidade de tira. A faixa de leitura 

de hematócrito deverá ser de aproximadamente 15 a 70%, podendo variar em no máximo 5%. 

  
Leia-se 
 
Tiras reagentes para glicose no sangue - tiras reagentes para a determinação quantitativa da glicose no sangue 

total humano (capilar, venoso, arterial, neonatal), descritas em bula, utilizando sistema composto de tira 

reagente individualizada, controles e leitor portátil, para fins de monitoração da glicemia, sendo possível a sua 

leitura em torno de 20 segundos, em equipamento específico, os quais devem ser entregues à Rede Mário 

Gatti em número de 150 unidades em regime de COMODATO pelo fornecedor das tiras. O equipamento 

deverá apresentar um sistema biosensor para a determinação da glicose no sangue, apresentar eletrodos que 

tenham a função de anular interferência de medicamentos e substâncias endógenas na amostra. O fornecedor 

do equipamento deverá prestar toda a assistência necessária, sendo a manutenção do equipamento de sua 

inteira responsabilidade, inclusive troca de bateria ou substituição do aparelho imediatamente quando 

necessário e encaminhar manual de instruções, soluções controle, no mínimo, nos níveis alto e baixo, em 

quantidades suficientes para uso semanal ou ainda, de acordo com as recomendações do fabricante. Os 

leitores devem ser novos, originais e tecnologicamente atualizados. As tiras reagentes, leitores de tiras e 

controles devem ter Registro no Ministério da Saúde. Embalagem individual, contendo externamente dados de 

rotulagem, conforme RDC 185 de 22/10/2001. O prazo de validade para utilização das tiras e controles deve ser 

superior a 12 meses após o recebimento. O preço deverá ser oferecido por unidade de tira. A faixa de leitura 

de hematócrito deverá ser de aproximadamente 15 a 70%, podendo variar em no máximo 5%. 
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02) Ficam mantidas as demais condições neste Edital, que não colidirem com este Adendo. 

 

 

Campinas, 23 de maio de 2019. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Elisângela Rodrigues de Oliveira  
Pregoeira 

 


