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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-
32770122 R. 202  
www.pmspa.sc.gov.br – 

INCLUSÃO DE ITEM  

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2020 

 

Objeto: O credenciamento de empresas especializadas em prestação de serviços na realização de 

exames laboratoriais relacionados nos Anexos I deste Edital, para pacientes do Município de São 

Pedro de Alcântara encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante ao requerimento 

Médico da UBS do Município de São Pedro de Alcântara, sendo agendamento prévio ou não para 

sua realização. 

Considerando o aumento de transmissão da covid-19 no estado de Santa Catarina e em nosso 

município, e que os exames para detectar a infecção por este vírus que são coletados na unidade 

de saúde e encaminhados ao laboratório Central (Lacem) e com isso há uma demora para sair os 

resultados. 

Considerando que em média para a entrega dos resultados dos exames é de 5 a 10 dias, tempo 

este em que o munícipe acaba ficando afastado/isolado acarretando desta forma prejuízo para a 

sua vida, em virtude do seu afastamento social e de trabalho. Outro fator relevante tem em vista o 

funcionamento da Administração Pública, sendo que quando um Servidor apresenta sintomas de 

Covid-19 este precisa ser imediatamente afastado, e com a demora no resultado dos exames ocor-

re o aumento do período de isolamento, trazendo ônus para o serviço público.   

Considerando que hoje, existe um teste para detecção do vírus, no qual o resultado sai em até 3 

(três) horas após a coleta, e desta forma o munícipe/servidor tem o resultado no mesmo dia, ge-

rando assim uma maior segurança para os outros munícipes/servidores que com ele trabalham, 

convive diariamente.  

Considerando que o município possui um chamamento público em aberto e contrato com clinicas 

para realização de exames laboratoriais e que as mesmas realizam os exames para detecção do 

vírus do COVID. 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
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Desta forma, o município de São Pedro de Alcântara torna pública a inclusão de itens no processo 

Licitatório n. 04/2020 – Chamamento Público n.  04/2020, para uso exclusivo dos munícipes e 

servidores públicos do Município de São Pedro de Alcântara. 

Grupo 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA  

Subgrupo 02 – DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO 

Forma de Organização 13 – EXAMES PCR PARA DETECÇÃO COVID 19 

 

 

01 RT PCR Pesquisa do RNA do SARS-CoV-2*, amostra colhida de raspa-

do nasofaringe e orofaringe. 

Sensibilidade: Varia conforme o dia de coleta em relação ao início dos 

sintomas, pico de sensibilidade no 3º dia (Coletar entre o 3º e 10º dia 

após aparecimento dos sintomas). 

R$ 210,00 

02 Secreção Nasofaringe Antígeno do SARS-CoV-2* 

Amostra colhida da secreção de Nasofaringe. 

Método: Pesquisa do Antígeno do SARS-CoV-2 Imunocromatografia 

Sensibilidade: Varia conforme o dia de coleta em relação ao início dos 

sintomas, pico de sensibilidade no 3º dia (Coletar entre o 3º e 10º dia 

após aparecimento dos sintomas) 

Sensibilidade em relação ao teste de Referência RT-PCR: 84,4% 

Especificidade em relação ao teste de Referência RT-PCR: 99,9% 

*Resultado em até 3 Horas*  

R$ 140,00 

 

Desta maneira, fica incluído o item ao edital do chamamento público 04/2020 e as demais disposi-

ções seguem vigentes e INALTERADAS.  

 

São Pedro de Alcântara/SC, 14 de Junho de 2021. 

 

 

__________________________ 

CHARLES DA CUNHA 
Prefeito Municipal 
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