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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 072/2021
Pregão Presencial R.P nº 024/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de testes rápidos para
enfrentamento da pandemia de COVID-19, durante 12 (doze) meses.

Considerando o posicionamento apresentado pelo setor competente que detém
conhecimento técnico do objeto que está sendo licitado, o adoto como fundamento para
justificar que a descrição dos testes rápidos para enfrentamento da pandemia de
COVID-19 do referido edital, fica alterado, conforme abaixo descrito, e as demais clausulas
do edital permanecem inalteradas.

Equipamento

Teste Rápido

Teste swab
nasofaríngeo

Descrição
 Kit específico para o diagnóstico de COVID-19,
teste rápido através da metodologia
imunocromatográfica, destinado à detecção
qualitativa específica de IgG e IgM do COVID19, podendo ser utilizado em amostra de
sangue procedente de coleta venosa ou capilar.
 Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade
acima de 99,5%.
 A embalagem deve conter o número do registro
na ANVISA/MS, bem como lote e validade.
 RT-PCR em tempo real destinado à detecção
qualitativa de ácido nucleico do SARS-CoV-2
 Validade mínima: 12 meses
 Apresentação: Cassete
 Registrado na ANVISA/Ministério da Saúde
 Embalagem contendo cassete ou teste em
forma de capa, reagente específico, cotonete
para coleta de material e manuais de utilização.

Quantidade

5000
unidades

1000
unidades
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Informo ainda que a nova data de abertura da sessão Pública será no dia 19 de
maio de 2021, às 08h30min na Sala de Licitações da Prefeitura de Paraisópolis/MG,
situada à Praça do Centenário, nº 103, Centro, Paraisópolis – MG quando serão recebidos
os envelopes proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os
representantes das empresas licitantes.

Paraisópolis/MG, 26 de abril de 2021.

Ricardo José dos Santos
Pregoeiro
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