PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SMSCON

Concórdia do Pará/PA, 08 de Julho de 2020.
Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Comissão Permanente de Licitação.
Apresentando-lhe nossas cordiais saudações, venho por meio deste dar ciência da
necessidade URGENTE na aquisição de TESTES RÁPIDOS COVID-19 (IgG/IgM), os quais
serão utilizados pelos profissionais da saúde no combate ao COVID-19, para atender esta
Secretaria nas medidas de enfretamento à pandemia decorrente do Novo Corona Vírus
(COVID-19). A despesa decorrente desta aquisição ocorrerá a conta da seguinte Dotação
Orçamentária: PAB.
Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando as Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Lei nº 13.979/2020 em seu Art.4º, que autoriza a DISPENSA de licitação para
a 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”;
Considerando o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Pará;
Considerando o Decreto Municipal nº 06/2020 de 08/04/2020, que dispõe sobre a decretação
do Estado de Emergência Municipal, das novas medidas de enfrentamento no âmbito do
município de Concórdia do Pará à pandemia Coronavírus (COVID-19) e dá outras
providências;
Considerando a Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, que autoriza a DISPENSA de
licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os 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 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade;
Considerando a classificação, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), da
situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia, configurando risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se
limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissãointerna;
Considerando finalmente a necessidade de combater e prevenir a transmissão do novo
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Coronavírus (COVID-19) em nosso municipio;
JUSTIFICATIVA DA COMPRA: Os TESTES RÁPIDOS COVID-19 (IgG/IgM) serão utilizados
pelos servidores da Saúde para testagem dos pacientes nas AÇÕES de combate ao COVID19 no municipio: Hospital de Campanha e Hospital Municipal.
SOLICITO
1º - A compra dos itens abaixo listados:
ITEM
01

ESPECIFICAÇÃO
TESTES RÁPIDOS COVID-19 (IgG/IgM)

UNID

QUANT

UNID

500

VALOR
UNIT.
R$ 130,00

VALOR
TOTAL
R$ 65.000,00

TOTAL
R$ 65.000,00
R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco mil reais)

Desde já agradecemos vossa atenção.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
ALFONCO LUIZ
por ALFONCO LUIZ
BATISTA:12339946204 BATISTA:12339946204
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