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ESCLARECIMENTO 

Pregão Eletrônico Nº 09/2022 

Objeto: Registro de preços para aquisição de Materiais e Descartáveis para uso, consumo e distribuição nas 

Unidades Sanitárias e ESF’s da Farmácia Básica da Secretaria Municipal da Saúde de Itaiopolis/SC. 

 

No Anexo I - Termo de Referência, item 138 – Tira Teste.... 

Onde lê-se: 

Tira teste para medição quantitativa de glicose sanguínea, que utilize sangue capilar com leitura entre 2 e 20 

segundos. Que utilize glicose oxidase ou desidrogenase . Mensagens simples e resultados de fácil leitura, 

programado em português . Utilize o sistema de capilaridade p/ absorção de amostra sanguínea. Caixa com 50 

unidades ou individual. Observação: A empresa vencedora deverá fornecer em forma de comodato 

aproximadamente 500 equipamentos compatíveis para a utilização das respectivas tiras, bem como treinamento, 

assistência técnica e substituição de equipamentos danificados. Apresentar registro na ANVISA . Que disponibilize 

teste de solução de controle para verificação de funcionamento correto. fornecer Software e treinamento para 

obtenção de dados dos glicosimetros. Após a entrega o equipamento estará sujeito a análise por profissional da 

área, tendo o Fundo Municipal de Saúde o prazo final de 60 dias para a aprovação do mesmo. 

Leia-se: 

Tira teste para medição quantitativa de glicose sanguínea, que utilize sangue capilar com leitura entre 2 e 20 
segundos. Que utilize glicose oxidase ou desidrogenase . Mensagens simples e resultados de fácil leitura, 
programado em português . Utilize o sistema de capilaridade p/ aspiração de amostra sanguínea com quantidade 
0,5 microlitros nos quais não haja contato do sangue com o aparelho. Sua temperatura de atuação do teste a partir 
de 5ºC á 45ºC podendo ser inferior a 5ºc ou superior a 45ºc. Caixa com 50 unidades ou individual. Observação: A 
empresa vencedora deverá fornecer em forma de comodato aproximadamente 500 equipamentos com uso de 
bateria única de lithium compatíveis para a utilização das respectivas tiras, bem como treinamento, assistência 
técnica e substituição de equipamentos danificados. Apresentar registro na ANVISA . Que disponibilize teste de 
solução de controle para verificação de funcionamento correto. fornecer Software, cabos USB para baixar os dados 
dos glicosimetros. e treinamento para obtenção de dados dos glicosimetros. Bem como certificação exclusiva para 
esse certame emitido pelo detentor do registro na ANVISA, indicando enfermeiro(a) .Após a entrega o equipamento 
estará sujeito a análise por profissional da área, tendo o Fundo Municipal de Saúde o prazo final de 60 dias para a 
aprovação do mesmo. 
 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Itaiopolis/SC, 06 de Julho de 2022. 
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