
Prefeitura Municipal 
Mucanibo 

ADENDO AO EDITAL 
PREGÃO ELETRONICO N° 1103.0112021 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mucambo, Sr. Francisco Orécio de Almeida Aguiar, 
visando correção do edital, toma público aos interessados que por motivo de inclusão de requisito de 
habilitação do edital, de esclarecimento quanto a validade dos produtos/testes e modificação de 
especificação quanto a sensibilidade dos testes do PREGÃO ELETRONICO N° 1103.0112021: 

9.8.2. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA LICITANTE (CORRELATOS, 
MEDICAMENTOS e MEDICAMENTOS ESPECIAL) expedida pela Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde. 

Anexo 1- Termo de Referência 

13. VALIDADE DOS PRDUTOD!TESTES: 
13.1. Relativo a validade dos produtos/testes quando da entrega destes informamos através da 
Secretaria de Saúde deste município que serão considerados para as empresas com registro do produto 
no Ministério da Saúde (ANVISA) com validade até o ano de 2022. 

Onde se lê: 

4. QUADRO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÉDIOS: 

M 	 E 
'Teste rápido antígeno SARS COV 2 de ensaio' 
imunocromático para detecção qualitativa do 
SARS COV 2 diretamente de amostras 
respiratórias (Swab de Nasofaringe), com 

1 	sensibilidade de 96%, Teste padrão com UND 	2000 	R$ 61,00 	R$ 122.000,00 
dispositivo de teste vedado em papel alumínio 
com dessecante, tudo de diluição do ensaio, 
tampa filtrante, haste de algodão esterilizado 
para coleta da amostra nasofaringe. 

TOTAL 	 R$ 122.000,00 

Leia -se: 

4. QUADRO COM AS ESPEÇIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÉDIOS: 
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ffl 	 1 
1 Teste rápido antígeno SARS COV 2 de ensaio 

imunocromático para detecção qualitativa do 

SARS COV 2 diretamente de amostras 

respiratórias (Swab de Nasofaringe), com 
sensibilidade mínima de 90%. Teste padrão UND 2000 R$ 61,00 R$ 122.000,00 
com dispositivo de teste vedado em papel 

alumínio com dessecante, tudo de diluição do 

ensaio, tampa filtrante, haste de algodão 

esterilizado para coleta da amostra nasofaringe. 

TOTAL 	 R$ 122.000,00 

Todas as demais cláusulas do presente Edital que não tenham sido modificadas por este 
aditivo, permanecem em pleno vigor. 

O pregoeiro toma público ainda que conforme determina o art. 21, §40  da Lei n°. 8.666193, 
nova data de Abertura: Fica adiada a data de abertura que seria no dia 3010312021, as 
09:00hs para o dia 1410412021, as 09:00h. 

Mucambo-Ce, em 29 de março de 2021. 

Francis o Lr ,Imeida Aguiar 
Pregoeiro 
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