PREFEITURA MUNICIPAL DE l'AIÇANDU
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS
Rua Sete de Setembro N°713
(44)3244-1012

Paiçandu, 22 de junho de 2020.
Oficio n°146/2020
Sr. Eduardo Gonçalves da Silva
Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal
Paiçandu — PR

Prezado Senhor,
Solicito de vossa senhoria processo de dispensa de licitação para
aquisição de TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA igG e IgM
COVID-19, em nome da empresa RANGEL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no
CNPJ:29.907.666/0001-00, para atender as necessidades desta Autarquia,
conforme termo de referencia em anexo.
Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição
para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da
mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Hailton Joaquim de
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TERMO DE REFERÊNCIA
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1. OBJETIVO

VlrtO

1.1. Solicito Dispensa de licitação em caráter de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
para aquisição de TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA igG e
IgM COVID-19 para atender as necessidades desta Autarquia Municipal de
Saúde.
1.2. Tabela de Itens
ITEM
DESCRIÇÃO
QTD.

01

TESTE RAPIDO PARA
DETECÇÃO QUALITATIVA DE
ANTICORPOS IgG e IgM ANTI
COVID-19 EM SANGUE TOTAL,
SORO OU PLASMA.
CAIXAS COM 25 UNIDADES

20

VALOR
UNITARIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

2.750,00
55.000,00

TOTAL

55.000,00

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição do material acima descrita visa atender as necessidades
básicas para o perfeito funcionamento dos órgãos e Departamentos municipais
de Saúde, onde o resultado do teste rápido deverá sair em aproximadamente
15 minutos.
2.2. Os testes rápidos visam facilitar o rastreamento dos contatos, vigilância
sorologica e rastreio de pessoas assintomáticas, bem como aqueles que já
tiveram contato com o vírus.
2.3. Tal aquisição se deve a situação de aumento significativo de casos
confirmados em nosso município, incorrendo até em óbitos.
2.4. A referida aquisição visa atender a resolução da SESA n° 705/2020
acerca da destinação de recursos financeiros proveniente do Poder Judiciário
alocado ao Fundo estadual de saúde para ser distribuído aos municípios para o
enfrentamento da EMERGENCIA de Saúde Pública decorrentes do
Coronavírus — COVI D-19.
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2.5. A portaria SESA n° 705/2020 disciplina em seu artigo terceiro que o
Município deverá utilizar este recurso financeiro em Ações de Saúde
estabelecidas no Plano de Contingência elaborado por cada Município. No
caso especifico de Paiçandu este material "testes rápidos" está contemplado no
Plano de Contingência do Hospital Municipal para pacientes e servidores.
2.6. A atual aquisição visa proporcionar aos servidores municipais da saúde
e a todos os pacientes ou não que possam estar com sintomas ou mesmo,
suspeitos de estarem com o vírus do COVID-19, para que em tempo hábil
possam ser tomadas medidas de contenção e tratamento, proporcionando
assim a proteção e detecção desta pandemia virai espalhada por todo território,
inclusive com diversos casos suspeitos no território municipal.
2.7. A presente aquisição por Dispensa em Regime de
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA possui amparo legal com base no Decreto
Estadual 4298 de 19 de março de 2020, em decorrência da declaração do
estado de emergência em todo território paranaense para fins de prevenção ao
enfrentamento a COVID-19 — CORONAVIRUS.
2.8. Também busca amparo legal no Decreto Municipal n° 127 de 19 de
março de 2020, especificamente em seu artigo 2° onde autoriza a dispensa de
licitação para aquisições de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência contemplada nos termos do art. 24, da Lei de Licitações n°
8.666/93, do Art. 1°, Art. 4° e 8° da Lei federal n° 13.979/2020 e do inciso IV do
Art. 34 da Lei 15.608/2007, sem prejuízo das restrições da LRF101/2000.
2.9. Diante da evolução da referida Pandemia em nosso Estado do Paraná,
nos Municípios Paranaenses de forma geral e agora no Município de Paiçandu,
diante da escassez no mercado de testes rápidos, diante do fato que a entrega
dos testes rápidos deverão ocorrer de imediato, solicitamos agilidade e rapidez
nesta contratação em caráter de urgência /emergência, justificando assim a
referida aquisição por Dispensa de Licitação.
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LOCAL DE ENTREGA
3.1. O local de entrega será no Almoxarifado Central.
DEVERES EXIGIDOS DA EMPRESA
4.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Autarquia
Municipal de Saúde ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da
execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;
4.2. Responsabilizarem-se pelo fornecimento, testes e funcionamento do
objeto deste contrato e pelo fornecimento da documentação pertinente
atendido os requisitos e observadas às normas constantes.
4.3. Executar o fornecimento na forma estabelecida neste instrumento,
observando as normas legais a que está sujeita para o cumprimento deste
contrato;
4.4. Levar imediatamente ao conhecimento do contratante quaisquer
irregularidades ocorridas no fornecimento do objeto;
4.5. Providenciar a medida correção das deficiências apontadas pelo
contratante quanto a aquisição.
4.6. Efetuar a venda/entrega dos TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO
QUALITATIVA igG e IgM COVID-19 conforme descrito no objeto e prazo
descritos. Se responsabilizar pela entrega do material no local e prazo
indicado.

•

DEVERES DO CONTRATANTE
5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa
contratada para a fiel execução do contrato;
5.2. Acompanhar e fiscaliza a execução do contrato a ser firmado e efetuar
os pagamentos nas condições e preços pactuados;
5.3. Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela
contratada exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das
penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força
maiores, devidamente justificados e aceitos pela Autarquia Municipal de Saúde.
5.4. Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada
com o objeto o contrato.

CONTROLE DE EXECUÇÃO
6.1. A conferência e execução do contrato ficara a cargo da Coordenadora
da Atenção Básica lzabela Frediani.
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7.1. ORGÃO: 18 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 18.00.6
FUNNCIONAL PROGRAMATICA: 10.122.1602-2.642.000
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COVID ( ESTADUAL)
FONTE:0423
FICHA :0986
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Autarquia Municipal de Saúde, 22 de junho de 2020.

Hailton Joaqui
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Onesio F. Farias, n" 153 - Fone (44) 3244-1119 - CEP 87.140-000
Centro — Paiçandu — Pr.
epidem iopd u@hotmail.com

Paiçandu, 18 de Junho de 2020
P. At Palçandu
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Oficio 038/2020

Vimos por meio deste solicitar em Caráter Entergencial a aquisição de teste
rápido para a detecção qualitativa de anticorpos ( IgG e IgM) para COV1D-19 em
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sangue total, soro ou plasma, devido ao aumento significativo de casos em nosso
Município.
O teste rápido pode ser realizado com amostras de sangue total, soro ou
plasma e seu resultado sai em aproximadamente 15 minutos.
As vantagens consistem na fácil execução, não exigir uma estrutura
laboratorial complexa, pode ser executado facilmente por profissional da saúde
capacitado e o resultado liberado entre 10 a 30 minutos após a execução do
procedimento. Desta forma os testes rápidos para verificação de anticorpos podem
facilitar o rastreamento dos contatos, vigilância sorológica local, ou seja, um
levantamento epidemiológico, o rastreio de pessoas assintomáticas e a identificação
de quem já teve contato com o vírus e, portanto, pode ser imune — se houver de fato
imunidade protetora gerada.
Certa de contar com vosso pronto atendimento elevo votos de estima e
consideração
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