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SOLICITAÇÃO DE DESPESA
I

São João dos Patos -ÍMa', 28 de junho de 2021

Ao Senhor

Kaíro Coelho de Sousa Corrêa

Secretário Municipal de Saúde

Senhor Secretário,

{Covid-19)
Patos/MA.

Sí!^- W:
Considerando que artransrnissâo-do-ÇOViD-19nno:Brasi| ja

conforme Portana do Ministériq dá Saúde n® 454/2020, comrpossit)lí;badè
de casos, como já se dá neste Muhicípiok ' SC/ llll

-I... At«\\\\W--.-,ító- .v/y; .. , .Considerando^queXc^enfretamento dessa epjdemia/vem^requerendo a
serviços, materiais e insumos^dy"prevençãOjd_e contág[oJ'transifíisslbra'mánèp ciínic(3 dos pacientes

. diagnostlcados:.de forma:imprevisível;ejmediatamehte'a ocorrência clè novos registros;
1 - -if•ri ' lí

Considerando que "a Xnecèssidacle;'da contratáção~:de eriipresa especializada para
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, fündãtTrentá^e em-^Ítériós'tomando jppr base ajtransmissâo e a
doença causada-pelo COVIp-19,, assim como às ^Drojeções dp seu cornpoftamentojjno Município de
São João dosjpatòs, além das orientações dos ó̂rgãos Oficiais de sáúáé, \especlalmente quando à
disponibiildadej de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e>d|j proteção individual, dentre
outros bens e insumos que se fizerem necessários a contenção do contágio; 11 /

í • , ^ "•
Considerando,que é de extrema necessidade á contratação délempresa especializada

para AQUISIÇÃO DE TESTE RÃPIDO, de forma emergencial para o enfretamento da pandemia, na
forma do Termo de Referência em anexo, observando o disposto no' art. 4® da Lei Federal n®
13.979/2020, alterada pela Lei n® 14.035, de 11 de agosto de 2020 e Lei n® 14.065, de 30 de
setembro de 2020;

'u^nà'l\/lârlã'Leã0^eino de
Subsecretária de Saúde

Atenciosamente,

Cumprimentando ilhe cordiaimente, venho através deste soiici ãr que se digne autorizar o
setor competente a .formalizáçâó de processo para a Corítratàçâó de empresa'especializada para
aquisição de ijêste Rápido para Çovid-19;^as^ações,-de_ medidas de Gbrnbate dò novo coronavfrus
(Covid-19) realizado "peja Secretaria, Municfi^L^^^aúcié/FMS no Município de jsâo João dos
Patos/MA. i - f[

Justifica-se ajipresente.contrataçâq, considerando;© cenári^^^ rnundial em relação ao novo
Coronavlrus (ÇÓVip^1,9)*-e'''que^p Muhibípioi-de/Sâo Jòâp^-^doi^f^atosf^necessita da Aquisição
emergencial de Teste ^Rápido-para Covidrl Õnas.ações^de medJdVs-de Combate do novo coronavfrus
{Covid-19) realizado pela Sécretaria'Muhicipal-'déVsàúde/FMS,( no município def São João dos

pj considerada comunitária,
dé aumento e agravamento

contratação de
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ANEXO

DESCRIÇÃO
Dispositivo de Teste Rápido COViD-19 IgG/lgM:
(Sangue total venoso/Sangue total por punção digítaí/soro/piasma) • teste de
diagnóstico rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM contra SARS-
CoV-2 no sangue total venoso, sangue total pela punção digital, soro ou plasma, uso
para diagnóstico in vltro - uso profissional. <
Material Fornecido

1X Dispositivo de teste
1X Bolsa de dessecante™ r — —

1X Conta-gotas descartáveis (para todos os tipos de amostras)
IxTampão diluente (1*6 mL)
1X Instrução de uso

UND QUANT.

Uníd 4.000
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SâcrJòâo dos Pa òs rIVIA, 28|cle junho de 2021
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