
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

PROCESSO Nº 246/2020 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

REALIZADOS PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ/RS, nos termos do artigo 21 §4º 

da Lei n 8.666/93, RETIFICA o Edital nos seguintes termos:  

 

1) Altera-se o Anexo I - Termo de Referência, no que segue: 

Item Qtd. Un. Descrição dos Produtos 

Valor 

Unit. 

(R$) 

56 50 CX 

Luva NITRÍLICA para procedimento, cor azul, 

antimicrobiana, não lixiviante, não irritante, 

atóxica, não citotóxica, não sensibilizante, sem pó 

internamente, formato anatômico em ambas as 

mãos, tipo da marca Medix Brasil, caixas com 100 

unidades, embalagem contendo dados de 

identificação e procedência, data de esterilização e 

validade, nº do lote e reg no MS - tamanho PP 

23,00 

57 900 CX 

Luva NITRÍLICA para procedimento, cor azul, 

antimicrobiana, não lixiviante, não irritante, 

atóxica, não citotóxica, não sensibilizante, sem pó 

internamente, formato anatômico em ambas as 

mãos, tipo da marca Medix Brasil, caixas com 100 

unidades, embalagem contendo dados de 

identificação e procedência, data de esterilização e 

validade, nº do lote e reg no MS - tamanho P 

23,05 

58 1.500 CX 

Luva NITRÍLICA para procedimento, cor azul, 

antimicrobiana, não lixiviante, não irritante, 

atóxica, não citotóxica, não sensibilizante, sem pó 

internamente, formato anatômico em ambas as 

25,05 
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mãos, tipo da marca Medix Brasil, caixas com 100 

unidades, embalagem contendo dados de 

identificação e procedência, data de esterilização e 

validade, nº do lote e reg no MS - tamanho M 

59 900 CX 

Luva NITRÍLICA para procedimento, cor azul, 

antimicrobiana, não lixiviante, não irritante, 

atóxica, não citotóxica, não sensibilizante, sem pó 

internamente, formato anatômico em ambas as 

mãos, tipo da marca Medix Brasil, caixas com 100 

unidades, embalagem contendo dados de 

identificação e procedência, data de esterilização e 

validade, nº do lote e reg no MS - tamanho G 

25,05 

61 100.000 UN 

Fitas (tiras) para determinação quantitativa de 

glicose em sangue total, com leitura em 

equipamento automatizado com monitor de fácil 

calibragem e funcionamento por método 

amperométrico (biossensor). Capacidade de 

medição de glicemia na faixa de 20mg/dl a 600 

mg/dl e que aceite apenas mg/dl como unidade de 

medida, com leitura em no máximo 15 segundos. 

Reação química mediada por enzima e que os 

resultados sejam referenciados ao plasma. Tiras 

reagentes com absorção da gota de sangue por 

capilaridade, para dentro de célula reagente e que 

utilize amostra de no máximo 1,0 microlitro. 

Embalagem com 50 unidades, contendo 

externamente dados de identificação e 

procedência, data de validade, nº do lote e registro 

no MS. O produto deve possuir o certificado de 

boas práticas de fabricação da Anvisa. A empresa 

vencedora deverá fornecer em forma de comodato 

257 MONITORES e baterias (pilhas) 

compatíveis para utilização das respectivas tiras, 

dar garantia permanente dos monitores, software 

para o controle das tiras totalmente em português, 

que não tenha limite para cadastramento de 

usuários, com acompanhamento de cabos para 

efetuar o download das informações, frascos de 

solução-controle para testagem dos aparelhos, 

baterias para reposição, bolsinha para 

0,36 
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acondicionamento do monitor e treinamento aos 

profissionais de saúde e usuários.  

A licitante vencedora, juntamente com a 

proposta financeira, deverá apresentar 

amostra de cada item ofertado, que será 

avaliada pela Comissão Técnica designada. A 

amostra poderá ser rejeitada se não cumprir 

com as especificações mínimas exigidas e o item 

desclassificado. 

62 100.000 UN 
Lancetas para punção digital com dispositivo de 

segurança - TAMANHO 23G 
0,18 

 

2) Quanto ao item nº 61 do Termo de Referência, embora a embalagem seja 

de 50 unidades, o valor de referência é por unidade e não por embalagem. 

 

3) A sessão pública será realizada no site 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, no dia 24 de março de 2020, sendo que as 

propostas deverão ser registradas no site até às 09 horas e o início da sessão de lances 

será às 09 horas e 30 minutos.   

 

4) As demais cláusulas permanecem inalteradas.  

 

Mais informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da 

Administração - Setor de Licitações pelo telefone (54) 3443-5717.  

 

Guaporé – RS, em 06 de março de 2020. 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

 

 

DANIEL ZORZI 

PREFEITO ASSESSOR JURÍDICO 

 OAB/RS nº 60.518 

 

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/

