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1. IDENTIFICAÇÃO: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
1.2 REQUISITANTE: 
Divisão de Apoio ao Diagnóstico – DAD. 
 
2. DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO 
ANTÍGENO -ANTI-COVID -19 e, TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS 
IGG E IGM, PARA ATENDER TODA DEMANDA DA POPULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS 
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE 
AO COVID-19, HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E CENTRO DE SAÚDE DO ESPIGÃO 
DO LESTE (DISTRITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT), para auxílio na determinação diagnóstica 
de pacientes suspeitos de infecção pelo COVID-19, em  CARÁTER  EMERGENCIAL,  fundamentado  
na  Resolução nº 003, de 24 de fevereiro de 2021, visando o alinhamento dos serviços prestados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro das recomendações de prevenção e combate ao COVID-
19 (Coronavírus). 

3. UNIDADES ATENDIDAS 

ORDEM            UNIDADES  

1 CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE AO COVID-19 

2 HOSPITAL REGIONAL 

3 UBS DO ESPIGÃO DO LESTE (DISTRITO). 

4. JUSTIFICATIVA  

FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

   Considerando o cenário a nível mundial referente à pandemia do novo Corona vírus, e que no 
Brasil temos atualmente aproximadamente milhares de pessoas com diagnósticos confirmados; 

   Considerando a progressão geométrica de evolução do cenário epidemiológico; 

   Considerando as medidas de orientação publicadas, bem como a Portaria 356/20 que regulamenta 
a Lei 13.979/20 a qual estabelece medidas de enfrentamento do Novo Corona vírus no território 
brasileiro; 

   Considerando a declaração de pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2) anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020; 

   Considerando que a gestão e a execução de serviços públicos de saúde são fundamentais para 
prevenção e repressão à disseminação do vírus. A pandemia acarreta sobrecarga nos postos de 
saúde e nos hospitais públicos - que já apresentam problemas ordinários, infelizmente - e privados, 
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o que revela enorme desafio para racionalização das atividades e atendimentos de todos os 
pacientes. 

   Preliminarmente, a despeito da modelagem adotada para a pretensa aquisição, insta destacar que 
as atividades em saúde, envolvem ações de prevenção, educação em saúde, atendimento de 
urgência, emergência e obstétrico de forma contínua. 

   A presente justificativa visa a aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais destinados 
ao atendimento da demanda da pandemia Coronavírus, com fulcro nos artigos 75, inciso VIII 
da Lei Federal nº 14.133/21, com base na Lei 13.979/2020 alterada pela Medida 
Provisória n. 926, Lei 14.035/20(Conversão da MP 962/20) Altera a Lei do Covid de 20 
de março de 2020 e Decreto Municipal; os quais regulamentam as aquisições em casos de 
emergência ou de calamidade pública, in verbis: 

Artigo Art.75º É dispensável a licitação: 

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência 
ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e 
a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste 
inciso; 

A pretensa aquisição atenderá ainda no que couber o Art. 72 da Lei 
14.133/21, o qual elenca algumas condições para eficácia dos atos 
praticados com base no Art. 75 da mesma Lei, in verbis: 
 
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos 
de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com 
os seguintes documentos: 
 
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto 
básico ou projeto executivo; 
 
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 
estabelecida no art. 23 desta Lei; 
 
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que 
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 
 
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido; 
 
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 
habilitação e qualificação mínima necessária; 
 
VI - razão da escolha do contratado; 
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VII - justificativa de preço; 
 
VIII - autorização da autoridade competente. 
 
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 
decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição 
do público em sítio eletrônico oficial. 
 
Art. 4º da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020: 
 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus de que trata esta Lei. 

   No tocante a saúde pública e epidemias são notórias a importância dos princípios do SUS, do 
atendimento integral, regionalizado, hierarquizado e na descentralização da propagação desse tipo 
de doença. Em momentos emergenciais que a capilaridade do sistema de saúde faz toda a diferença. 
Neste caso, a Vigilância em saúde tem a função de identificar precocemente os casos e efetivar 
a notificação imediata as autoridades competentes, bem como, iniciar o tratamento do individuo 
para evitando assim a disseminação e propagação do vírus. 

   Destaque-se aqui que a rede de diagnóstico deve estar preparada para dar o apoio ideal e em 
tempo hábil para que sejam traçadas as estratégias para o enfrentamento da Pandemia, nesse 
sentido à aquisição dos testes rápidos amplia a capacidade da rede laboratorial compreendendo 
também a ampliação da Vigilância Laboratorial. Sendo assim a rede de atenção a saúde deve estar 
com fluxo adequado para permitir o acesso rápido ao diagnóstico e tratar casos graves. 

 
   À medida que o coronavírus se espalha cada vez mais pelo mundo, autoridades de saúde têm 
tentado evitar o aumento acelerado do número de casos. “Achatar a curva”, como se diz, uma 
medida crucial para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde e inibir mortes e neste caso o teste 
para diagnóstico é fundamental. 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

Neste tocante, a aquisição a que se propõe este objeto, justifica-se em decorrência da 
necessidade de contratação emergencial para proporcionar os insumos/testes com finalidade 
diagnóstica para as unidades arroladas para o acompanhamento e coleta de amostras de pacientes 
e dos profissionais de saúde suspeitos de infecção pelo COVID-19 (Prontos Atendimentos, UPA) 
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com fundamento nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 e na Portaria 
Municipal como forma de enfrentamento e prevenção da propagação da infecção por COVID-19; 

   A pretensa contratação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 justifica-se pela necessidade 
emergencial de oferecer serviços rápidos e precisos de diagnóstico para COVID-19 pela rede 
Municipal de Saúde, com a disponibilidade de Testes Rápidos Imunocromatográfico para auxílio na 
classificação diagnóstica de pacientes determinados suspeitos de infecção pelo COVID-19 na rede 
de urgência e emergência pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde. 

   Ante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por  
doença respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e considerando-se as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), além da condição de Pandemia 
declarada pela OMS, com MILHARES de pessoas contaminadas e milhares de mortes ao redor do 
mundo, o entendimento do Governo brasileiro que está caracterizando situação de Calamidade em 
Saúde Pública, se faz necessário a agilidade do diagnóstico nos casos de suspeita de infeção do 
paciente por COVID19 com o intuito de controlar a expansão do vírus e consequentemente 
reduzir a taxa de transmissão e mortalidade da doença. 

   Importante frisar que a disponibilização desses testes é essencial ao efetivo  
controle da transmissão da COVID-19 surgindo como respostas as demandas enfrentadas pelas 
Unidades Públicas de Saúde Municipal, representando o suporte na diferenciação e confirmação de 
enfermidades com sintomas semelhantes ao do novo Coronavírus, sendo extremamente 
necessário para definir a conduta terapêutica empregada pela equipe de saúde aos usuários do 
Serviço de Saúde de urgência e emergência. 

   De suma importância informar que esse insumo é novo no mercado, surgiu após a epidemia do 
COVID -19, então não existem processos anteriores para balizamento de preços, quantidades 
exatas a serem adquiridas ou quaisquer outras verificações que se façam necessárias. Por tudo 
que foi exposto e considerando a urgência para a aquisição de testes imunocromatográficos de 
detecção rápida do COVID -19 pela rede laboratorial do Município de São Félix do Araguaia - MT, 
justifica-se a presente compra em caráter EMERGENCIAL para o alinhamento as atuais políticas 
públicas em saúde para o enfrentamento ao COVID-19 no âmbito que corresponde ao SUS. 
Esclarecemos que a referida solicitação baseia-se na necessidade de ampliar a oferta e 
disponibilidade dos serviços realizados nos laboratórios de análise clínicas da rede municipal de 
saúde de urgência e emergência. 
 
   A logística de distribuição será de acordo com base na curva de crescimento da infecção pelo 
Coronavírus, que segundo o Ministério da Saúde atingirá seu pico de ascendência nos pequenos 
municípios, neste sentido precisar os quantitativos para a distribuição destoaria frente a 
necessidade de cada uma das unidades da rede municipal de saúde de São Félix do Araguaia - MT 
atualmente.  
 
   O que se busca na pretensa aquisição é garantir o diagnóstico principalmente para tomada de 
decisões das equipes de enfrentamento da Pandemia e desta forma subsidiar inclusive as condutas 
dos profissionais que estão na linha de frente. Adquiridos os testes, sua distribuição seguirá a 
tônica de garantir o acesso rápido ao usuário que necessitarem da realização de tal teste, 
ficando a cargo das equipes que estão nas unidades de saúde solicitarem os referidos testes. 
 
  DECLARAÇÃO DO OBJETO 
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   Esses Materiais serão adquiridos com recursos da Portaria nº 395, de 16 de março de 2020 e 
Portaria nº 480 de 23 de Março de 2020 que destina recursos do Bloco de Custeio das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser 
disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento 
do Coronavírus - COVID 19. 

 
   Segue em anexo a relação de itens e preços vencedores.  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO 
ANTÍGENO -ANTI-COVID -19 e, TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO ANTICORPOS 
IGG E IGM, PARA ATENDER TODA DEMANDA DA POPULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DOS 
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COMBATE 
AO COVID-19, HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO ABREU LUZ E CENTRO DE SAÚDE DO ESPIGÃO 
DO LESTE (DISTRITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT). 

 

ITEM QTE UN DESCRIÇÃO PRODUTO PREÇO 

UNT 

PREÇO 

TOTAL 

COD TCE-

MT UF 

01 300 CX TESTE RÁPIDO 

IMUNOCROMATOGRÁFICO 

ANTÍGENO - anti-COVID -19 

SARS CoV-2 (CX COM 25 

TESTES COMPLETO) Validade 

mínima após entrega de 12 

(doze) meses; Rótulo com 

número de lote e número de 

registro da ANVISA; 

composição    e procedência; 

conforme legislação vigente. 

 

R$ 660,00 

 

R$ 

198.000,00 

 

 

 

 

0003523 

UF 

1385 

02 600 CX TESTE RÁPIDO 

IMUNOCROMATOGRÁFICO 

CORONAVÍRUS (COVID-

19) ANTICORPOS IgG e IgM 

(CX COM 25 TESTES) 

Validade mínima após 

entrega de 12(doze) meses; 

Acondicionado em 

embalagem apropriada e 

reforçada que garanta a 

integralidade do produto; 

Rótulo com número de lote e 

R$ 446,25 

 

 

 

R$ 

267.750,00 

00038597 

UF 

1385 
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número de registro da 

ANVISA; Data de fabricação    

e    validade,    composição    

e procedência; conforme 

legislação vigente. 
 

5 - DADOS DAEMPRESA: 
 

Empresa RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI, CPNJ sob o nº 12.313.826/0001-90, Com Sede a Avenida Antônio Fidelis, nº 1158, 
Coplemento QD. 156, Lt. 08, Bairro Parque Amazônia, CEP: 74.840-090, Cidade: Goiânia – GO, TEL: 
(62) 3086-6453 / (62) 98592-0437, representada pelo Senhor: Sergio Gomes da Silva, CPF nº 
876.190.161-04; 

Item 01 no Valor Total R$ 198.000,00 (Cento e Noventa e Oito Mil Reais).  

 

Empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CPNJ sob o nº 11.308.834/0001-85, Com Sede na Avenida 
José Cândido da Silveira, nº 2.100, Salas 13, 15, 17, 19 e 44, Bairro Horto Florestal, CEP: 31.035-
536, Cidade: Belo Horizonte – MG, TEL: (31) 3466-3351, representada pelo Senhor: Marcelo Vargas, 
Gerente Comercial; 

Item 02 no Valor Total R$ 267.750,00 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).  

 

  5.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Os bens objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois os padrões de 
desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1 e 2.  

DECLARAÇÃO DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado. 

6- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

      6.1- Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a autoridade competente, a necessidade 
da apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o 
cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de 
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
caput do art. 7º da Constituição Federal; 
 

6.2- O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do dia da assinatura do contrato, 
em remessas de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - 
MT, no seguinte endereço: Av. Araguaia, n° 248, Centro, 78.670-000, São Félix do Araguaia - 
MT - Telefone: (66) 3522-1606- ou na SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE - RUA MANOEL 
FERREIRA ROCHA, Nº 319, CENTRO CEP: 78670-000 SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 
FONE: (66) 3522-1056  . 

 
 

ROSANE DE FARIA MACIEL 
Secretaria Municipal de Saúde 

Port. 081/2021 
 


