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ADENDO AO EDITAL Nº. 
 

Processo Licitatório nº. 112/2020 
Pregão Eletrônico nº. 032/2020 
 

OBJETO: FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAIS PARA  
ENFRENTAMENTO AO COVID
DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 
podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Públic
verifica-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 
Administração Pública com a melhor contratação po

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu

atribuições, decide acrescentar no Edital a exigência de apresentação d

Funcionamento Específica expedida pela Anvisa
jurisprudências das cortes de contas. Tal exigência visa proporcionar à administração municipal a contratação 
de produtos que satisfaçam suas necessidades com preço justo.

Portanto, fica acrescido ao Edital, o seguinte item: 

9.1.4) Qualificação técnica: 
a - (...) 
b - (...) 
c - (...) 
d - AFE - Autorização de Funcionamento Específica expedida pela Anvisa
(Lotes 09 e 10). 

 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas atribuições, decide alterar e 

melhorar a descrição dos seguintes itens do Edital: 

Item 08 : Onde se lê:  

08 

MASCARA NORMA N95 
Máscara Facial de Segurança PF
quatro camadas de material não tecido, tratada com material para não 
absorção de fluidos líquidos para proteção para filtro eletrostático e 
material absorvente carregado com carbono ativo. Antialérgico para 
contato facial, com duas tiras de elásticos sobre presilha plástica para 
ajustar a pressão do respirador sobre o rosto e um clip metálico para 
selagem sobre o septo nasal. Penetração máxima através do filtro 20%, 
resistência máxima a inalação 240 Pa. Resistência máxima
300 Pa, caixa com 100 unidades

 

Item 08 : Leia-se:  

08 MASCARA NORMA N95 
Máscara Facial de Segurança PFF2 nº 95, com formato dobrável, com 
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ADENDO AO EDITAL Nº. 032/2020 

 

FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAIS PARA  
ENFRENTAMENTO AO COVID -19 E OUTRAS NECESSIDADES, ATRAVÉS DO SISTEMA 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 
podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Públic

se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 

com a melhor contratação possível. 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu

acrescentar no Edital a exigência de apresentação de AFE 
Funcionamento Específica expedida pela Anvisa, consubstanciado por diversas decisões e 
jurisprudências das cortes de contas. Tal exigência visa proporcionar à administração municipal a contratação 

necessidades com preço justo. 

Portanto, fica acrescido ao Edital, o seguinte item:   

Autorização de Funcionamento Específica expedida pela Anvisa, para produtos de saúde

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas atribuições, decide alterar e 
melhorar a descrição dos seguintes itens do Edital:  

MASCARA NORMA N95 - PACOTE COM 100 UNIDADES 
Máscara Facial de Segurança PFF2 nº 95, com formato dobrável, com 
quatro camadas de material não tecido, tratada com material para não 
absorção de fluidos líquidos para proteção para filtro eletrostático e 
material absorvente carregado com carbono ativo. Antialérgico para 

l, com duas tiras de elásticos sobre presilha plástica para 
ajustar a pressão do respirador sobre o rosto e um clip metálico para 
selagem sobre o septo nasal. Penetração máxima através do filtro 20%, 
resistência máxima a inalação 240 Pa. Resistência máxima a exalação 
300 Pa, caixa com 100 unidades 

PACOTE

MASCARA NORMA N95  
Máscara Facial de Segurança PFF2 nº 95, com formato dobrável, com UNIDAD
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FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE MATERIAIS PARA  
OUTRAS NECESSIDADES, ATRAVÉS DO SISTEMA 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 
podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Pública, 

se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas 

AFE - Autorização de 
por diversas decisões e 

jurisprudências das cortes de contas. Tal exigência visa proporcionar à administração municipal a contratação 

, para produtos de saúde 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas atribuições, decide alterar e 

2.000 
PACOTE

S 
R$         6,33 

2.000 
UNIDAD

R$         6,33 
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quatro camadas de material não tecido, tratada com material para não 
absorção de fluidos líquidos para proteção para filtro eletrostático e 
material absorvente carregado com carbono ativo. A
contato facial, com duas tiras de elásticos sobre presilha plástica para 
ajustar a pressão do respirador sobre o rosto e um clip metálico para 
selagem sobre o septo nasal. Penetração máxima através do filtro 20%, 
resistência máxima a inala
300 Pa, caixa com 100 unidades

 

Item 09 : Onde se lê:  

09 

TESTE RAPIDO COVID
Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IGG e 
IGM contra o novo Coronavirus (SARS
imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total. 
Contendo: dispositivo para teste, reagente (s) solução tampão, 
pipeta/capilar tipo pipeta para coleta de amostra, lanceta. Com registro 
na Anvisa e validado pelo INCQS (
Qualidade em Saúde).  

 

Item 09 : Leia-se:  

09 

TESTE RÁPIDO COVID
Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IGG e 
IGM contra o novo Coronavirus (SARS
imunocromatografia, com sensibilidade acima de 70%, para amostras 
de soro, plasma, sangue total e capilar. Contendo: dispositivo para 
teste, reagente (s) solução tampão, pipeta/capilar de segurança para 
coleta de amostra, lanceta 21G, com o número de registro incluído na 
proposta. Com testagem em capilar de ponta de dedo indicada na 
instrução de uso do produto
INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) e AFE 
na Anvisa. 

 

  
Item 10 : Onde se lê:   

10 

TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO VIRAL 
COVID-19 
Kit completo de teste rápido
antígenos SARS-CoV-2 em amostras de swab
Registro na ANVISA. O Kit
1 - Dispositivo de teste; 
1- SWAB (para extração da amostra da
1 - Instrução de uso 

 
Item 10 : Leia-se:  

10 

TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO VIRAL 
COVID-19 
Kit completo de teste rápido
antígenos SARS-CoV-2 em amostras de swab
sensibilidade acima de 70%
INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) e AFE 
na Anvisa. 
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quatro camadas de material não tecido, tratada com material para não 
absorção de fluidos líquidos para proteção para filtro eletrostático e 
material absorvente carregado com carbono ativo. Antialérgico para 
contato facial, com duas tiras de elásticos sobre presilha plástica para 
ajustar a pressão do respirador sobre o rosto e um clip metálico para 
selagem sobre o septo nasal. Penetração máxima através do filtro 20%, 
resistência máxima a inalação 240 Pa. Resistência máxima a exalação 
300 Pa, caixa com 100 unidades 

TESTE RAPIDO COVID -19 PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM  
Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IGG e 

oronavirus (SARS-COV-2/COVID-19), por 
imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total. 
Contendo: dispositivo para teste, reagente (s) solução tampão, 

ta/capilar tipo pipeta para coleta de amostra, lanceta. Com registro 
nvisa e validado pelo INCQS (Instituto Nacional de Controle de 

UNIDA

TESTE RÁPIDO COVID -19 PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM  
Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IGG e 
IGM contra o novo Coronavirus (SARS-COV-2/COVID-19), por 

, com sensibilidade acima de 70%, para amostras 
de soro, plasma, sangue total e capilar. Contendo: dispositivo para 
teste, reagente (s) solução tampão, pipeta/capilar de segurança para 
coleta de amostra, lanceta 21G, com o número de registro incluído na 

estagem em capilar de ponta de dedo indicada na 
so do produto. Com registro na Anvisa e validado pelo 

INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) e AFE 

UNIDA

PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO VIRAL 

Kit completo de teste rápido imunocromatográfico para detecção de 
2 em amostras de swab da nasofaringe.  

na ANVISA. O Kit deverá conter no mínimo: 

SWAB (para extração da amostra da nasofaringe); 

UNIDAD

PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO VIRAL 

Kit completo de teste rápido imunocromatográfico para detecção de 
2 em amostras de swab da nasofaringe, com 

sensibilidade acima de 70%. Com registro na Anvisa e validado pelo 
INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) e AFE 

UNIDAD
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ES 

4.000 
UNIDA 

DES 
R$      65,70 

4.000 
UNIDA 

DES 
R$      65,70 

2.000 
UNIDAD

ES 
R$   115,98 

2.000 
UNIDAD

ES 
R$   115,98 
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O Kit deverá conter no mínimo:
1 - Dispositivo de teste; 
1- SWAB (para extração da amostra da
1 - Instrução de uso 

 
 
Onde se lê: MINUTA DE CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA se obriga a fornecer o veíc
e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e 
desejados. Garantia de fábrica mínima de 12 meses.
 
Leia-se: MINUTA DE CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA se obriga a fornecer o veíc
e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e 
desejados. Garantia contra vícios e defeitos de fabricação 
 
 
Onde se lê: MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.6 – Os medicamentos deverão ter prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano, contado a
data de entrada na Farmácia Municipal;
 
Leia-se: MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.6 – Os produtos deverão ter prazo de validade de no mínimo 
de entrada na Farmácia Municipal;
 
 
Onde se lê: MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.7- O prazo de garantia dos itens do objeto licitado será de 
de fabricação, a contar do seu efetivo
 
Leia-se: MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.7- O prazo de garantia dos itens do objeto licitado será de 
de fabricação, a contar do seu efetivo
 
 E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no 
Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação.
  
 Conforme Decreto 10.024 
Dezembro de 2020, as 09h:30min para a realização da sessão do Pregão
 

Itanhandu, 
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deverá conter no mínimo: 

SWAB (para extração da amostra da nasofaringe); 

MINUTA DE CONTRATO 
NTRATADA se obriga a fornecer o veículo deste contrato com qualidade 

e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e 
Garantia de fábrica mínima de 12 meses. 

MINUTA DE CONTRATO 
NTRATADA se obriga a fornecer o veículo deste contrato com qualidade 

e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e 
contra vícios e defeitos de fabricação de no mínimo 06 meses

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Os medicamentos deverão ter prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano, contado a

data de entrada na Farmácia Municipal; 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
deverão ter prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses, contado

de entrada na Farmácia Municipal; 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O prazo de garantia dos itens do objeto licitado será de 03 (três) meses, contra vícios ou defeitos 

a contar do seu efetivo recebimento pela Administração. 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O prazo de garantia dos itens do objeto licitado será de 06 (seis) meses, contra vícios ou defeitos 

a contar do seu efetivo recebimento pela Administração. 

redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no 
Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação.

 de 20/09/2019, artigo 24, § 3º, fica designada a nova data de 
0min para a realização da sessão do Pregão Eletrônico

Itanhandu, 17 de Novembro de 2020 
 
 
 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Pregoeiro 
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deste contrato com qualidade 
e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e 

deste contrato com qualidade 
e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os objetivos propostos e 

no mínimo 06 meses. 

Os medicamentos deverão ter prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano, contado a partir da 

, contados a partir da data 

) meses, contra vícios ou defeitos 

) meses, contra vícios ou defeitos 

redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no 
Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação. 

º, fica designada a nova data de 01 de 
Eletrônico. 


