
Campos Novos (SC), 26 de março de 2012.

Referente ao Pedido de Informações da empresa Med Levison, esta comissão de 
Pregão decide alterar a especificação do item do Pegrão.

 1 – OBJETO:

1.1 Aquisição de 50.000 (cinquenta) mil tiras para medição quantitativa de Glicemia 
com  área  reativa  para  determinação  quantitativa  de  glicose  que  utilize  sangue  capilar, 
venoso,  arterial  e  neonatal,  com capacidade  de  medição  entre  10  a  600mg/dl,  com 
tecnologia de glicose através do método biosensor e amperométrico, utilizando a enzima 
oxidase ou similar com memória para com no mínimo 50 (cinquenta) resultados com 
data e hora. Tempo de leitura em torno de 10 (dez) segundos. Caixas com no mínimo 50 
(cinquenta) tiras ou com 25 (vinte e cinco) tiras. O vencedor do item terá que fornecer 
150  (cento  e  cinquenta)  unidades  em  forma  de  doação  ou  comodato  de  aparelhos 
necessários para atendimento da demanda. Possuir dados de identificação, Procedência, 
número de Lote, data de fabricação e /ou prazo de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde.

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1. As tiras para testes de glicemia deverão ser confeccionadas em material plástico ou pvc,  
com área  reativa  para  a  determinação quantitativa  de  glicose  no  sangue,  amostras  digitais,  
capilar, venoso arterial e neonatal, através de método biosensor e amperométrico, utilizando a 
enzima oxidase ou similar, faixa de mediação entre 10 a 600mg/dl., com tempo de leitura em 
torno de 10 (dez) segundos.

2.2. Cada caixa de tira deverá possuir 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinqüenta) unidades.

2.3 A embalagem das fitas deverá estar de acordo com a RDC 185 da ANVISA, sendo que as 
fitas reagentes deverão ter registro no Ministério da Saúde. 

2.4 A Contratada deverá fornecer em comodato ou doar no mínimo 150 (cento e cinquenta) 
aparelhos glicosímetros novos,  compatível  com as tiras a serem fornecidas,  com manual  de  
utilização em português, com baterias e acessórios necessários a sua utilização.

2.5 A Contratada deverá providenciar o treinamento os técnicos da Secretaria da Saúde e aos  
usuários quanto ao funcionamento dos equipamentos.

2.6 A Contratada deverá responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos, promovendo 
Assistência Técnica durante todo o tempo de vigência contratual.

Com esta alteração a abertura do Pregão será às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos)  
do dia 05 de abril de 2012.

Patrick Carlo Redante
Pregoeiro


