
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS/MG 

 

ERRATA AO PAL 78/2016 - PREGÃO 31/2016- REFERENTE AOS ITENS DO 

EDITAL CONSTANTES NOS ANEXOS I, IV E VI: 

 

ONDE LÊ-SE: 

 

Item Lote Código Descrição 

1   18588 
CONJUNTO DIAGNOSTICO ANTICORPOS HEPATITE C (ANTI-
HCV) 

>Conjunto diagnóstico para detecção qualitativa de anticorpos contra antígeno do vírus da hepatite C 
(anti-HCV), no soro ou plasma humano, contendo calibradores e controles positivo e negativo, por 
metodologia imunoensaio enzimático de micropartículas (MEIA) ou quimioluminesc¿ncia ou 
eletroquimioluminesc¿ncia.Teste. 

2   18590 REAG P/ DETECCAO HEPATITE B (HBSAG) CONF 

>Reagente para detecção do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg), confirmatório, no 
soro ou plasma humano, contendo calibradores e controles positivos e negativos, por metodologia 
imunoensaio.Unidade. 

22   24250 CONJUNTO DIAGNOSTICO DETECÇÃO DE ANTI HIV 1 E HIV 2 

>Conjunto diagnóstico para detecção qualitativa simult¿nea de anti HIV 1 e anti HIV 2 incluindo 
subgrupo "O" de quarta geração. Apresentando antígenos recombinantes Gp 36, Gp 41, Gp120 e p 24 
com sensibilidade 100% e especificidade de 99%, no soro ou plasma humano, contendo calibradores e 
no mínomo 3 níveis de controles, por metedologia imunoensaio enzimático de micropartículas (MEIA) 
ou quimioluminesc¿ncia ou eletroquimioluminesc¿ncia.Teste. 

23   24252 
TESTE RAPIDO P/DETECÇÃO HIV1 E HIV2-
IMUNOCROMATOGRAFICO 

>Testes para determinação rápida ( 15 a 30 minutos ) de HIV 1 + 2 Com a seguinte especificação: 
Ensaio para HIV 1 e HIV 2: metodo; Imunocromatografico Teste qualitativo para detecção de anticorpos 
anti HIV 1 e 2 e sub tipo "O" em amostras sanguíneas ( soro ou plasma ) sem a necessidade pr¿via de 
inativação da mesma. Testes impregnados com antígenos peptídios sínt¿ticos ( mínimo Gp41 e Gp36 
), com leitura visual por formação e diferenciação de cor no prazo máximo de 30 minutos.kits com 
soluções prontas para uso e presença de faixa de controle positivo com possibilidade de testes 
individuais. sensibilidade mínima 99,65% especificidade mínima 98,2% Registro no Ministério da Saúde 
e Certificado de testes de conformidade. kIT 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leia-se: 

 

Item Lote Código Descrição 

1   18588 
CONJUNTO DIAGNOSTICO ANTICORPOS HEPATITE C (ANTI-
HCV) 

>Conjunto diagnóstico para detecção qualitativa de anticorpos contra antígeno do vírus da hepatite C 
(anti-HCV), no soro ou plasma humano, contendo calibradores e controles positivo e negativo, por 
metodologia imunocromatográficas em placas teste (teste rápido). 

2   18590 REAG P/ DETECCAO HEPATITE B (HBSAG) CONF 

>Reagente para detecção do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg), confirmatório, no 
soro ou plasma humano, por metodologia imunocromatográficas em placas teste (teste rápido). 

22   24250 CONJUNTO DIAGNOSTICO DETECÇÃO DE ANTI HIV 1 E HIV 2 

>Conjunto diagnóstico para detecção qualitativa simult¿nea de anti HIV 1 e anti HIV 2, por metodologia 
imunocromatográficas em placas teste (teste rápido). 

23   24252 
TESTE RAPIDO P/DETECÇÃO HIV1 E HIV2-
IMUNOCROMATOGRAFICO 

>Testes para determinação rápida ( 15 a 30 minutos ) de HIV 1 + 2 Com a seguinte especificação: 
Ensaio para HIV 1 e HIV 2: por metodologia imunocromatográficas em placas teste (teste rápido). 

 

 

Luminárias, em 16 de novembro de 2016. 
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