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PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00028/2020 
 

SUPLEMENTO N° 01 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
 

Este SUPLEMENTO altera o Ato Convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00028/2020, 
conforme a seguir: 

 
1) Alterar o subitem 16.1 do item 16 – DA GARANTIA 
 
ONDE SE LÊ: 
 
16.1  A garantia dos testes deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, correspondendo ao prazo 

de validade do produto, conforme especificado pelo fabricante. 
 

LEIA-SE: 
 
16.1  A garantia dos testes corresponderá ao prazo de validade do produto conforme especificado 

pelo fabricante, e deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses, a partir da data de entrega no 
CEPEL. 

 
 
2) Alterar o item OBJETO do Termo de Referência – Anexo II do Instrumento convocatório  
 
ONDE SE LÊ: 
 

OBJETO 
 
Aquisição de 1.000 Testes Rápidos Imunocromatográficos, com geração de cor a partir de uma reação entre o antígeno 
e o anticorpo, para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-SARS-CoV-2, presentes em amostras humanas de 
sangue total, soro ou plasma como auxílio ao diagnóstico de infecções primárias e secundárias pelo novo coronavirus. 
O material fornecido deverá ter registro ANVISA, com validade de, no mínimo, 12 meses e o laboratório deverá ter 
representação no Rio de Janeiro. 

 
LEIA-SE:  
 

OBJETO 
 
Aquisição de 1.000 Testes Rápidos Imunocromatográficos, com geração de cor a partir de uma reação entre o antígeno 
e o anticorpo, para detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-SARS-CoV-2, presentes em amostras humanas de 
sangue total, soro ou plasma como auxílio ao diagnóstico de infecções primárias e secundárias pelo novo coronavirus. 
O material fornecido deverá ter registro ANVISA, com validade de, no mínimo, 06 (seis) meses e o laboratório deverá 
ter representação no Rio de Janeiro. 
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3) Alterar o item CONDIÇÕES do Termo de Referência – Anexo II do Instrumento 
convocatório  
 
ONDE SE LÊ: 
 

CONDIÇÕES 
 

A aquisição por pregão de 1.000 kits de Testagem Rápida, em caráter emergencial, cujos materiais deverão 
ser entregues na Unidade Fundão, com o prazo de pagamento de 30 dias. O material fornecido deverá ter 
registro na ANVISA, validade de no mínimo 12 meses e representação no Rio de Janeiro, com garantia 
conforme especificado pelo fabricante do respectivo material. 
 
LEIA-SE:  
 

OBJETO 
 

A aquisição por pregão de 1.000 kits de Testagem Rápida, em caráter emergencial, cujos materiais deverão 
ser entregues na Unidade Fundão, com o prazo de pagamento de 30 dias. O material fornecido deverá ter 
registro na ANVISA, validade de no mínimo 06 (seis) meses e representação no Rio de Janeiro, com garantia 
conforme especificado pelo fabricante do respectivo material. 
 
 
4) Alterar o item GARANTIA do Anexo III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL / PARTE II – 
PLANILHA DE PREÇOS 
 
ONDE SE LÊ:  
 
GARANTIA: Validade mínima de 12 (doze) meses, conforme especificado pelo fabricante. 

 
LEIA-SE:  
 
GARANTIA: Validade mínima de 06 (seis) meses, conforme especificado pelo fabricante. 

 
 

5) Permanecem inalteradas as demais condições do Edital  
 

 
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020. 

 
 
 

LUIZ CARLOS VASCONCELLOS DA SILVA JR. 
Assistente do DLO 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES 


