Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes
Rua Professor Eduardo Inácio Pereira – 442 CEP: 95.280-000 Rio Grande do Sul (54) 3234-1100

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

ALTERA O EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2020 objetivando o
credenciamento de pessoas jurídicas na área
da
saúde,
prestadores
de
exames
laboratoriais que realizem exame laboratorial
em amostra de sangue imunocromatográfico
por fluorescência que detecta Anticorpos IgM
e IgG contra o SARS-COVID-2.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o EDITAL de
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 sofreu várias alterações, a saber:
Subitem 1.1 do Edital:
Passa a ter a seguinte redação:
1.1. O exame laboratorial, objeto do credenciamento, é o constante na tabela abaixo:

Atividade

a) Exames laboratorial em amostra de sangue
imunocromatográfico por fluorescência que detecta
Anticorpos IgM e IgG contra o SARS-COVID-2, de alta
sensibilidade, liberando resultados separados de IgM e
IgG com concentração relativa individual para cada
imunoglobulina (valores chamados de cut-off index).
Liberação de resultado em até 12 horas a partir da
coleta do material.
A coleta deve ser realizada pelo licitante vencedor no
Município de São José dos Ausentes.

Limite
mensal

50

Limite
total (12
meses)

600

Valor
unitário

R$ 90,00
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Subitem 1.3 do Edital:
Passa a ter a seguinte redação:
1.3. Os exames serão pagos de acordo com o valor constante da tabela acima,
que foi auferido através de pesquisa de mercado.
Subitem 3.1 do Edital:
Passa a ter a seguinte redação:
3.1. As Pessoas Jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município de São José
dos Ausentes/RS, deverão protocolar envelope contendo os documentos elencados no item
5 do presente chamamento, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua
Professor Eduardo Inácio Pereira, nº 442, a partir das 8h do dia 09 de dezembro de 2020,
permanecendo aberto este Edital de Chamamento Público para as demais empresas
que vierem a se interessar pelo credenciamento durante todo o seu período de
vigência.
Subitem 3.2 do Edital:
Passa a ter a seguinte redação:
3.2. Este Chamamento Público permanecerá aberto para as demais empresas que vierem a
se interessar pelo credenciamento durante todo o seu período de vigência, ficando esta
municipalidade responsável por divulgar, através do site www.saojosedosausentes.rs.gov.br,
demais empresas que obtiverem credenciamento.
Subitem 6.1.1 do Edital:
O subitem 6.1.1 do Edital foi suprimido, podendo os interessados se credenciarem durante
todo o período de vigência do Chamamento Público.
Anexo III (Termo de Credenciamento):
Cláusula primeira – do objeto: ficou alterado o valor, sendo o pagamento unitário de
R$ 90,00 (noventa reais).
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contabilidade2@saojosedosausentes.rs.gov.br, ou pelo fone 54.3234.1100 com o Setor de
Licitações.
São José dos Ausentes, 08 de dezembro de 2020.

José Carlos Pereira Becker
Prefeito Municipal em Exercício

