ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

ESCLARECIMENTOS
Processo administrativo:114/2021
Pregão Eletrônico N°013/2021

Interessado: <orlando.junior@pmh.com.br>
OBJETO: Aquisição de Teste Covid – 19 AG, para atender as necessidades da secretaria de Saúde no
enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus, conforme condições, quantidades, exigências
descritas no Termo de referência, por um período de 12 (doze) meses, mediante sistema de registro de
preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Cuidam-se pedido de esclarecimentos, encaminhado a esta Diretoria de Licitações, através do endereço eletrônico:
<orlando.junior@pmh.com.br>, conforme transcrito a seguir:
1. Questionamento:
Orlando Junior <orlando.junior@pmh.com.br>
Qui, 17/06/2021 18:25
Para:
Você
Cc:
•
•
•
•

Licitação PMH;
Andre Almeida;
Mauricio Gonçalves;
Fellipe Carneiro
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Boa tarde,
Os testes rápidos, para triagem e diagnóstico da covid19, se tornaram essenciais no combate a pandemia, uma vez
que não é possível disponibilizar ainda RT-PCR/SOROLOGIA, em larga escala, para toda a população, e nas mais
diversas localidades de um País continental como o Brasil.
A qualidade de um teste rápido pode contribuir para o diagnóstico correto, salvando vidas, e para a economia de
recursos do herário, pois testes da baixa qualidade levam a necessidade de repetições e execução de outros testes
confirmatórios.
A qualidade analítica de um teste rápido pode começar a ser verificada se o mesmo dispõe de swab controle
“positivo” e “negativo” inclusas no kit, possibilitando assim que, antes do uso, já próximo do paciente, seja possível
aferir a qualidade e funcionalidade do teste que será utilizado. Todo teste já possui no cassete a linha “C” para
controle interno.
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Diante de todo supra citado, vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos a respeito do certame
apensado. No aguardo. Agradecemos a atenção.
ITEM 01
- O kit deve conter swab controle "positivo" e swab controle "negativo"?
- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é
necessário Laudo do INCQS?
- Qual sensibilidade irão aceitar? Acima de 91%? Especificidade acima de 99%?
At.te
Encaminhado os questionamentos a Secretaria de Saúde de Ribeira do Pombal , responsável pela elaboração do
Termo de Referência que integra o edital, obtivemos respostas nos seguintes termos:
Esclarecimentos aos licitantes:
ITEM 01
- O kit deve conter swab controle "positivo" e swab controle "negativo"?
Resposta: Sim.
- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é
necessário Laudo do INCQS?
Resposta: Não, mas precisam ter o registro/autorizado pela ANVISA.
- Qual sensibilidade irão aceitar? Acima de 91%? Especificidade acima de 99%?
Resposta: Especificidade acima de 96%.
Será publicado a integra da presente resposta no diário Oficial do Município no endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/ribeiradopombal/site/licitacoes/ e https://sai.io.org.br/site/diariooficial.
Sem mais,

Diretoria de Licitações.
Ribeira do Pombal/BA, 21 de junho de 2021.

