
 

 

 

PROCESSO Nº 021/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de insumos para diabetes (tiras 
reagentes, seringas e lancetas), destinado aos pacientes cadastrados no Programa de 
Controle da Diabetes no Município, conforme especificações constantes do Anexo I, deste 
Edital. 
 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

1- O Município de Tabapuã, TORNA PÚBLICO a retificação do Anexo I do edital 
do Pregão Presencial acima mencionado, referente aos quantitativos apresentados:    

 
 

ITENS QUANT. 
ESTIMADA 
PARA  12 
MESES 

UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
1500 

 
 
 
 

CAIXA 
COM 50 

UNIDADE 

Tiras reagentes 
para detecção 
de glicemia no 
sangue capilar, 
no code, leitura 
através de 
qualquer 
método 
enzimático, 
quantidade de 
sangue para 
leitura 
(amostra) de 
até 01 
microlitro por 
aspiração sem 
que possibilite 
o contato do 
sangue com o 
aparelho, 
evitando 
acumulo de 
resíduos e 
infecções 
cruzadas em 
domicilio, com 
leitura em 
monitor portátil 
de calibragem 
fácil sem uso 

   



 

 

de código e 
chip, evitando 
desperdício de 
fitas com perda 
de chip ou 
codificação 
errada, e rápida 
tempo de 
leitura 5 
segundos, com 
faixa de 
medição de 20 
a 600 mg/dl 
aceitando se 
valores 
menores ou 
maiores. Os 
aparelhos 
devem ter 
memória 
mínima de 400 
resultados e 
software de 
gerenciamento 
de dados e 
resultados em 
língua 
portuguesa, 
validade 
mínima das 
tiras de 12 
meses. As tiras 
devem ser 
embaladas em 
caixas 
contendo 50 ou 
25 tiras).A 
empresa 
vencedora 
deverá 
fornecer 
gratuitamente 
500 em regime 
de comodato 
os aparelhos 
compatíveis 
com as tiras, 
sendo este 
numero pode 
ser alterado 
para mais ou 
para menos. A 



 

 

contratada 
deverá repor os 
aparelhos que 
apresentem 
algum 
problema de 
funcionamento 
, bem como dar 
treinamento 
para os 
pacientes e 
profissionais da 
saúde.   
 

 
 
 
 
02 

 
 
 
 
5.000 

 
 
 
 
UNIDADES 

Seringa 
descartável 
graduada em 
unidades 
(escala de 1 em 
1 unidade), 
agulha fixa 
(integrada) de 8 
mm de 
diâmetro, sem 
espaço morto e 
com 
capacidade 
para até 50 
unidades de 
insulina. Ideal 
para crianças, 
adolescentes e 
adultos magros 
(IMC até 25) 
que utilizam 
menos que 50 
unidades de 
insulina por 
aplicação.   

   

 
 
 
 
03 

 
 
 
 
60.000 

 
 
 
 
UNIDADES 

Seringa 
graduada em 
unidades 
(escala de 2 em 
2 unidades) de 
12,5 mm de 
diâmetro, sem 
espaço morto e 
de capacidade 
de até 100 
unidades de 
insulina, ideal 

   



 

 

para adultos 
que estão 
acima do peso 
(IMC acima 25) 
e utilizam mais 
de 50 unidades 
de insulina por 
aplicação 

04 20.000 UNIDADES Lanceta para 
punção digital, 
estéril, 
descartável em 
aço inoxidável, 
que dispense o 
uso de 
lancetados 

   

 
 
2- Permanece inalterada a data para realização da Sessão Pública do 

Pregão em 01/04/2019, às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP- Sala 
de Licitações, em razão da existência de prazo suficiente à realização da sessão pública 
conforme exigências legais (Art. 4º, inciso V, Lei 10.520/2002). 
 

 3- No mais, ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e 
exigências do edital e dos anexos do presente pregão. 
 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expeça-se a 
presente retificação, cuja cópia deverá ser afixada no local de costume e disponibilizada no 
site da Prefeitura, www.tabapua.sp.gov.br, juntamente com o Edital Retificado nesta data. 
 

Tabapuã, 19 de março de 2019. 
 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

http://www.tabapua.sp.gov.br/

