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ERRATA DE EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 

 
Por este instrumento retificamos o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 retro men-
cionado, que foi publicado no SITE governamental (www.saosimao.go.gov.br)  no dia 
15/07/2022, que passa a vigorar com o seguinte texto:  
 

Onde se lê: 

 

Leia-se: 

Item Und Qtd. COD Descrição Marca 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

380 CX 5.000 30900 

Tira reagente para determinação de Glicemia 
por amostragem capilar; com faixa de 
medição mínima entre 20mg/dL à 600mg/dL. 
Tecnologia amperométrica mediada por 
reação química com glicose oxidase. Tempo 
de leitura não superior a 10 segundos, com 
amostra de até 1microlitros de sangue para 
uso em monitor compatível, auto-codificado 
dispensando substituição de "chips", tendo 
como fonte de energia bateria de lítio 
recarregável por meio de cabo tipo USB 
fornecido juntamente com o aparelho, 
dispensando trocas e custos com reposição 
constante de baterias descartáveis, memória 
mínima para 500 testes, visor iluminado que 
garante maior visibilidade ao usuário, mesmo 
em condições de ausência de luz e Registro 
no MS. A empresa vencedora deverá 
fornecer o quantitativo de monitores 
conforme necessidade, sem custo adicional 
para substituição de outros modelos 
incompatíveis. Caixa com 50 tiras. 

   

Item Und Qtd. COD Descrição Marca 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

380 CX 5.000 30900 

Tira reagente para determinação de Glicemia 
por amostragem capilar; com faixa de 
medição mínima entre 20mg/dL à 600mg/dL. 
Tecnologia amperométrica mediada por 
reação química com glicose oxidase. Tempo 
de leitura não superior a 10 segundos, com 
amostra de até 1microlitros de sangue para 
uso em monitor compatível, auto-codificado 
dispensando substituição de "chips", tendo 
como fonte de energia bateria de lítio 
podendo ser recarregável por meio de cabo 
tipo USB, ou não, fornecido juntamente com 
o aparelho, dispensando trocas e custos com 
reposição constante de baterias 
descartáveis, memória de 300 a 500 testes, 
visor iluminado que garante maior visibilidade 
ao usuário, mesmo em condições de 
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Tendo em vista que as alterações acima, fica remarcada a sessão para o dia 11/08/2022 
às 09:00 horas, o edital com as devidas alterações poderá ser retirado no site da 
prefeitura www.saosimao.go.gov.br e ou no sistema https://licitanet.com.br/. 

 

 
 

São Simão – GO, 28 de julho de 2022. 
 
 
 

 
Gracielle Souza Pereira 

Diretora de Licitação 

ausência de luz e Registro no MS. A empresa 
vencedora deverá fornecer o quantitativo de 
monitores conforme necessidade, sem custo 
adicional para substituição de outros modelos 
incompatíveis. Caixa com 50 tiras. 
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