
Ref.:   Pregão Eletrônico nº 363/2017 – SS
          Processo nº 09253/2017

Informa-se, por solicitação da secretaria de saúde, a seguinte alteração no edital
do Pregão Eletrônico nº 363/2017.

ANEXO  VII  -  TERMO  DE  REFERÊNCIA  E  ORÇAMENTO  ESTIMADO

Onde se lê:

1.2 – ESPECIFICAÇÕES 

1.2.1 - ANALISADOR DE SEDIMENTO URINÁRIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO (PRIMEIRO
LOTE) - Equipamento analisador de sedimento urinário totalmente automatizado, com contagem
e/ou  identificação  dos  elementos  urinários  por  citometria  de  fluxo  fluorescente,  validação
automática  da amostra  e  dos  resultados  de acordo  com critérios  e  parâmetros  definidos  pelo
usuário;

- Velocidade de até 100 amostras/hora, uso da urina não centrifugada, reduzindo a possibilidade
de  erros;

Leia-se:

1.2 – ESPECIFICAÇÕES 

1.2.1 - ANALISADOR DE SEDIMENTO URINÁRIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO (PRIMEIRO
LOTE) - Equipamento analisador de sedimento urinário totalmente automatizado, com contagem
e/ou identificação dos elementos urinários  por citometria de fluxo ou identificação (digitalização)
com  imagens,  validação  automática  da  amostra  e  dos  resultados  de  acordo  com  critérios  e
parâmetros definidos pelo usuário;

-  Velocidade  de  no  mínimo 100  amostras/hora,  uso  da  urina  não  centrifugada,  reduzindo  a
possibilidade  de  erros;

Essas alterações também deverão acontecer nos demais itens que utilizam esta especificação, são
eles:
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8 – VALOR ESTIMADO 

Onde se lê:

LOTE 1  – Analisador de Sedimento Urinário totalmente automatizado 

Qtde: 108000 – Unidade – Valor Unitário: R$ 1,79 – Valor Total: R$ 193.320,00 

LOTE 2 – Analisador de Tiras de Urina totalmente automatizado + Analisador de Tiras de Urina
semiautomático para backup 

Qtde:  108000  –  Unidade  –  Valor  Unitário:  R$  4,24  –  Valor  Total:  R$  457.920,00

Leia-se:

LOTE 1  – Analisador de Sedimento Urinário totalmente automatizado 

Qtde:  108000  –  Unidade  –  Valor  Unitário:  R$  4,24  –  Valor  Total:  R$  457.920,00

LOTE 2 – Analisador de Tiras de Urina totalmente automatizado + Analisador de Tiras de
Urina semiautomático para backup 

Qtde:  108000  –  Unidade  –  Valor  Unitário:  R$  1,79  –  Valor  Total:  R$  193.320,00

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital
da licitação, que tem a sua data de abertura adiada  para o dia 17.11.2017 às
09:00  h  a  se  realizar no  endereço  eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.   O edital com
as  alterações  estará  disponível  na  CPL  ou  no  endereço  eletrônico:
http://cpl.pjf.mg.gov.br.

Em 01 de novembro de 2017.

Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação


