
 
 
 

 

     
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 

Av. Rotary Internacional, nº 944 – Bairro Santa Maria Bertila 

Fone (66) 3431-1441 – Guiratinga/MT - Cep.78.760-000 

Site: www.guiratinga.mt.gov.br / E-mail: gabinete@guiratinga.com.gov.br 

 

 
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 013/2022 
 

NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DO TCE/MT - ANO 11, N.º 2470, PÁG. 61 

 
 
ONDE SE LÊ: 

(...) 
 
a sessão pública acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga no dia 01 de junho de 2022 no 

endereço eletrônico: www.bll.org.br. 

(...) 

                                                                     
Guiratinga/MT, 17 de maio de 2022. 

 
 

                            
Jefferson Rodrigues da Silva 

Diretor do Departamento de Licitação 

 
 
LEIA-SE: 

(...) 

 
a sessão pública acontecerá na sede da Prefeitura Municipal de Guiratinga no dia 14 de junho de 2022 no 

endereço eletrônico: www.bll.org.br.  

(...) 

 

                                                                     
Guiratinga/MT, 31 de maio de 2022. 

 
  

                            
Jefferson Rodrigues da Silva 

Diretor do Departamento de Licitação 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 013/2022 

 
 
 

ONDE SE LÊ: 

(...) 
 
Do encerramento do recebimento das propostas: 01 de junho de 2022 às 09:00 
horas (Horário de Brasília - DF);  

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Data de abertura das propostas: 01 de junho de 2022, às 09:01 horas 
(Horário de Brasília - DF);  
Início da sessão de disputa de preços: 01 de junho de 2022, às 09:30 horas (Horário 
de Brasília - DF). 
 
(...) 
 
 
LEIA-SE: 

(...) 
 
Do encerramento do recebimento das propostas: 14 de junho de 2022 às 09:00 
horas (Horário de Brasília - DF);  
Data de abertura das propostas: 14 de junho de 2022, às 09:01 horas (Horário de 
Brasília - DF);  
Início da sessão de disputa de preços: 14 de junho de 2022, às 09:30 horas (Horário 
de Brasília - DF). 
 
(...) 
 
 
 

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 013/2022 

ONDE SE LÊ: 

 
(...) 
 
05 47991   ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO 

 
 
 
 
- Equipamento automatizado para provas bioquímicas, com rendimento entre 60 
e 100 testes por hora; - As amostras podem entrar e sair continuamente por 08 
posições; - Processamento STAT prioriza amostras urgentes para o próximo 
ciclo de pipetagem; - Maioria das aplicações requer menos de ul de volume 
amostra; - A agulha de pipeta é lavada entre as etapas com uma solução de 
limpeza, evitando a contaminação; - Células de reação descartáveis; - Com 27 
posições de reagentes "on board" refrigerados; - 12 comprimentos de onda 
lâmpada de halogênio de 20 w, medição mono e bi cromático; - Reagentes 
prontos para uso para uso, sem necessidade de qualquer manuseio ou preparo 
e da mesma marca do fabricante, assim como seus controles e calibradores; - 
Possibilidade de adaptação de ISE para sódio, potássio e cloro por analise 
indireta por eletrodo seletivo; - Peso máximo de 35 kg, para utilização em 
bancada; - Testes de no máximo 10 minutos de reação, contemplando -
amostras tipo soro, plasma, urina e sangue total para HbA1c, sem necessidade 
de hemólise; - Volume mínimo em tubo primário de 500 microlitros; - 
Possibilidade de interfaciamento bidirecional, leitor de códigos de barras para 
reagentes e tubos primários; - Consumo de ate 02 litros de agua por dia; - 
Possuir certificado de boas praticas de armazenamento e distribuição de seus 
produtos expedidos pela ANVISA, equipamento novo e possuir declaração de 
fabricante que se encontra em linha de produção; - Incluso Nobreak e 
Impressora. 

1,000 UNIDA 145.000,0000 145.000,
0000 

 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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06 53108   ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS 

 
 
 
 
Analisador Hematológico 26 parâmetros - Número de parâmetros: 26 
parâmetros; - Princípios e tecnologias: citometria de fluxo fluorescente analise 
de líquidos biológicos com diferencial de 2-partes/métodos de impedância com 
foco hemodinâmico/método SLS�hemoglobina livre de cianeto; - Parâmetros 
padrão: Sangue total/pré-diluição/modo low WBC/modo líquido biológico; - 
Velocidade: Sangue total (CBC até 70 amostras por hora); (CBC + DIFF até 70 
amostras por hora); (CBC+DIFF+RET até 35 amostras por hora); Modo de 
líquidos biológicos até 30 amostras por hora. - Modo de aspiração: Analise de 
tubos abertos. - Volume de aspiração de amostras: Sangue total/modo low 
WBC 25ul; modo pré-diluição 70 ul; modo líquido biológico 70ul. - 
Armazenamento de dados: Resultados 100.000 amostras; informação de 
pacientes 10.000 registros; arquivos de controle de qualidade 99 arquivos por 
analisador; dados de controle de qualidade 300 dados por arquivo; histórico de 
substituição de reagentes 5.000 registros; histórico de manutenção 5.000 
registros; - Controle de qualidade: Material de controle de qualidade em três 
níveis para todos os parâmetros; material de controle de qualidade para líquidos 
biológicos em dois níveis; - Dimensões e peso (unidade principal): Comprimento 
450 mm; profundidade 460 mm; altura 510 mm; peso aproximado 36 kg. 

1,000 UNIDA 89.000,0000 89.000,0
0 

 
(...) 
 
19 49258   COLETOR DE FEZES – CAIXA COM 200 UNIDADES 

 
 
 
Coletor de fezes para teste com conservante formalina 5% neutra e tamponada 
ou com conservante formoldeído/acetato de sódio/ácido acético combinados, 
caixa com 200 unidades, acondicionado em embalagem individual, rótulo com 
identificação do produto e do fabricante, número de lote e prazo de validade. 

2.000,00 UNIDA 5,2093 10.418,6000 

 
(...) 
 
029 11969   GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO C 8 DOBRAS DE 91X91 C 13 

FIOS 
 
 
 
 
 
 
GAZE. - COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO - NÃO 
ESTÉRIL -8 CAMADAS - 5 DOBRAS. 7,5 CM X 7,5 CM. 

300,0000 PACOT 48,0667 14.420,0100 

 
(...) 
 
 
LEIA-SE: 

(...) 
 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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05 47991   ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO 
 
 
 
 
Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 
100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições 
simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga 
separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos 
reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 40 posições para tubos primários ou 
cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve 
possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com 
alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de 
reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando 
houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o software 
operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para 
amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos de onda 
diferentes, sendo obrigatório abranger o range entre 340 até 800 nm; Sistema 
aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer 
marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 
programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; 
Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado 
adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS. 

1,000 UNIDA 145.000,0000 145.000,
0000 

 
 
06 53108   ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS 

 
 
 
 
Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes 
testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, desejável 
Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), 
Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, 
Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da 
Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de 
Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário 
médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da 
distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de 
linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de 
monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem 
de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), 
Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, 
Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor 
absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes 
células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor 
relativo). Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em 
tubos abertos com aspiração de no 35µl ou menos. Procedimento de limpeza e 
calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. 
Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série 
branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. 
Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. 

Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 

1,000 UNIDA 89.000,0000 89.000,0
0 

 
(...) 
 
19 49258   COLETOR DE FEZES 

 
 
 
Coletor de fezes para teste com conservante formalina 5% neutra e tamponada 
ou com conservante formoldeído/acetato de sódio/ácido acético combinados, 
acondicionado em embalagem individual, rótulo com identificação do produto e 
do fabricante, número de lote e prazo de validade. 

2.000,00 UNIDA 5,2093 10.418,6000 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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(...) 
 
 
029 11969   GAZE HIDROFILO 

 
 
 
 
 
GAZE HIDRÓFILO, tipo queijo em rolo 91x91 com 8 dobras com 13 fios - 
Gaze 100% algodão - não esteril. Pacote com 1000 gramas. 

300,000
0 

PACOT 107,640
0 

32.292,0000 

 
(...) 
 
 

Glauber Rodrigues Carvalho 
Pregoeiro Oficial 

http://www.guiratinga.mt.gov.br/
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