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ERRATA N° 001/2018 – CSL/EMSERH 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 067/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72.558/2018-EMSERH 
 

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela Portaria nº 
173/2018, de 20 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 
20 de junho de 2018, comunica que fica alterado o edital da licitação em epígrafe, tendo em 
vista o pedido de impugnação apresentado pela empresa COMERCIO DE 
REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, onde o Setor Requisitante (Gerência de Gestão 
Hospitalar) julgou parcialmente procedente. Diante disso fica alterado os seguintes termos do 
edital: 

 
1. O item 3 do Termo de Referência (Anexo I) passa a ter a seguinte redação: 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVODE 
GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA. 
 
Obs: O produto deve atender às especificações complementares conforme segue 
abaixo: 
 
Fita reagente para mensuração de glicose no sangue (entre 20mg/dl a 600mg/dl) 
determinação por química enzimática. Embaladas individualmente garantindo a integridade 
de todas as tiras minimizando a contaminação e influência de fatores externos, apresentar a 
bula do produto. A empresa vencedora deste item deverá entregar em regime de 
comodato a quantidade de 1000 glicosímetros, compatível com as tiras para 
determinação de glicemia. 
 
*Especificação mínima do glicosímetro: Monitor portátil com fácil visualização dos resultados, 
operação digital, tipo amostra de sangue capilar, tipo de análise quantitativo de glicose, faixa 
de operação até 600, memória mínima de 250 testes, com dispositivo para detecção de dose 
insuficiente, Resultados em até 10 segundos, desligamento automático, Indicar o nível de 
carga de bateria (Alimentação: Bateria de lítio 3 volts CR3032 ou equivalente com vida útil 
aproximada de 1 ano ou 1.000 testes). A Empresa deverá se comprometer com a troca de 
aparelho que com ou sem uso apresentem defeito, garantindo assistência técnica 
permanente e fornecimento de baterias. Deverá também fornecer atualização dos 
profissionais na utilização do aparelho operacionalização viabilizando treinamento prévio e 
continuo do manuseio dos mesmos. A acurácia dos glicosímetros encontram-se dentro das 
especificações      sugeridas      pela      resolução International Organization for 
Standardization (ISO) 15197:2013 características      adicionais:      soluções      controle,      
estojo, fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, alimentação uso de pilhas e 
ou bateria e manual de instruções em português. Deve apresentar selo do INMETRO na 
embalagem e no produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.500.000 

 
 
(....) 
 
 

 
 
2. O Anexo I-A (Especificações e Quantitativos) do Edital passa a ter a seguinte redação: 
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ITEM 

ESPECIFICAÇÃO UND QTD P. Unit P. Total 

1 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE 
QUANTITATIVODE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA. 
 
Obs: O produto deve atender às especificações 
complementares conforme segue abaixo: 
 
Fita reagente para mensuração de glicose no sangue (entre 20mg/dl 
a 600mg/dl) determinação por química enzimática. Embaladas 
individualmente garantindo a integridade de todas as tiras 
minimizando a contaminação e influência de fatores externos, 
apresentar a bula do produto. A empresa vencedora deste item 
deverá entregar em regime de comodato a quantidade de 750 
glicosímetros, compatível com as tiras para determinação de 
glicemia. 
 
*Especificação mínima do glicosímetro: Monitor portátil com fácil 
visualização dos resultados, operação digital, tipo amostra de 
sangue capilar, tipo de análise quantitativo de glicose, faixa de 
operação até 600, memória mínima de 250 testes, com dispositivo 
para detecção de dose insuficiente, Resultados em até 10 
segundos, desligamento automático, Indicar o nível de carga de 
bateria (Alimentação: Bateria de lítio 3 volts CR3032 ou equivalente 
com vida útil aproximada de 1 ano ou 1.000 testes). A Empresa 
deverá se comprometer com a troca de aparelho que com ou sem 
uso apresentem defeito, garantindo assistência técnica permanente 
e fornecimento de baterias. Deverá também fornecer atualização 
dos profissionais na utilização do aparelho operacionalização 
viabilizando treinamento prévio e continuo do manuseio dos 
mesmos. A acurácia dos glicosímetros encontram-se dentro das 
especificações      sugeridas      pela      resolução International 
Organization for Standardization (ISO) 15197:2013 características      
adicionais:      soluções      controle,      estojo, fornecimento de 
todos os cabos, conexões, acessórios, alimentação uso de pilhas e 
ou bateria e manual de instruções em português. Deve apresentar 
selo do INMETRO na embalagem e no produto. 

UND 1.875.000   

2 

REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE 
QUANTITATIVODE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA. 
 
Obs: O produto deve atender às especificações 
complementares conforme segue abaixo: 
 
Fita reagente para mensuração de glicose no sangue (entre 20mg/dl 
a 600mg/dl) determinação por química enzimática. Embaladas 
individualmente garantindo a integridade de todas as tiras 
minimizando a contaminação e influência de fatores externos, 
apresentar a bula do produto. A empresa vencedora deste item 
deverá entregar em regime de comodato a quantidade de 250 
glicosímetros, compatível com as tiras para determinação de 
glicemia. 
 
*Especificação mínima do glicosímetro: Monitor portátil com fácil 
visualização dos resultados, operação digital, tipo amostra de 
sangue capilar, tipo de análise quantitativo de glicose, faixa de 
operação até 600, memória mínima de 250 testes, com dispositivo 
para detecção de dose insuficiente, Resultados em até 10 
segundos, desligamento automático, Indicar o nível de carga de 
bateria (Alimentação: Bateria de lítio 3 volts CR3032 ou equivalente 
com vida útil aproximada de 1 ano ou 1.000 testes). A Empresa 
deverá se comprometer com a troca de aparelho que com ou sem 
uso apresentem defeito, garantindo assistência técnica permanente 
e fornecimento de baterias. Deverá também fornecer atualização 
dos profissionais na utilização do aparelho operacionalização 
viabilizando treinamento prévio e continuo do manuseio dos 
mesmos. A acurácia dos glicosímetros encontram-se dentro das 
especificações      sugeridas      pela      resolução International 
Organization for Standardization (ISO) 15197:2013 características      
adicionais:      soluções      controle,      estojo, fornecimento de 
todos os cabos, conexões, acessórios, alimentação uso de pilhas e 

UND 625.000   
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ou bateria e manual de instruções em português. Deve apresentar 
selo do INMETRO na embalagem e no produto.  
 
Cota Reservada para MEI / ME / EPP nos termos do art. 9° da 
Lei Estadual n° 10.403/2015. 

 
(...) 
 

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do edital 
com a data da Sessão de Abertura da licitação em referência, remarcada para o dia 24 de setembro de 
2018, às 09h00min, no Auditório da CEMESP, localizada na Avenida Kennedy n° 2000, Bairro de 

Fátima, São Luís/MA.   
 
 
 

São Luís (MA), 28 de agosto de 2018. 
 

_________________________ 
Raulifran da Silva Costa 

Agente de Licitação da EMSERH 
Matricula n° 3162 

 
De acordo: 

 
____________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 
Matricula 1753 

 
 


