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De : Superintendência de Vigilância em Saúde
<vigilanciaemsaudegoiania@gmail.com>

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento Fwd:
ED_PE_SMSGO_GO_1172020_01_12_2020_14H00_CO
VID

Para : cel sms <cel.sms@goiania.go.gov.br>

Zimbra c010428@goiania.go.gov.br

Re: Pedido de Esclarecimento Fwd:
ED_PE_SMSGO_GO_1172020_01_12_2020_14H00_COVID

sex, 27 de nov de 2020 12:02
1 anexo

Bom dia,

Segue as respostas conforme solicitado:

TEM 01 - Antígeno

 

- Podemos considerar especificações mínimas sensibilidade de 93%, especificidade de 99%,
e concordância total de 97,5% para participação? O uso de um kit com sensibilidade inferior
a 90% é um risco a saúde pública, pois qual a confiabilidade dos resultados? Existem vários
kits no mercado com sensibilidade superior a 90%, o que justificaria o emprego do recurso
público de forma correta e adequada.

De acordo com a solicitação. Será modificado no texto que a sensibilidade deve ser acima de
90%.

- O kit deve conter o swab para coleta da amostra?

Sim, o kit deve vir completo com swab.

- O kit deve conter swab controle positivo e swab controle negativo?

O kit deve conter um swab para realização de cada teste apenas.

- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em
produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS?

O laudo do INCQS não é uma exigência para a aquisição de um produto. O que solicitamos
é que o produto possua registro na ANVISA.

Obrigado, 
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Em sex., 27 de nov. de 2020 às 09:40, cel.sms@goiania.go.gov.br
<cel.sms@goiania.go.gov.br> escreveu:

Bom dia,
 
Segue questionamento referente ao pregão eletrônico nº 117/2020 (Bee 32461) . Favor
responder o mais breve possível em razão da licitação estar marcada para o dia
04/12/2020.
 
Gildeone Silvério de Lima
 

De: "Orlando Junior" <orlando.junior@pmh.com.br>
Para: "cel sms" <cel.sms@goiania.go.gov.br>
Cc: "Licitação PMH" <licitacao.pmh@pmh.com.br>, "andre"
<andre.almeida@pmh.com.br>, "Shirley Gomes" <shirley.gomes@pmh.com.br>, "Ana
Pires" <anaflavia.pires@abbott.com>, "Ricardo Genevicius"
<ricardo.genevicius@abbott.com>, "Pollyanna Novaes" <pollyanna.novaes@abbott.com>,
"Resende Gomes de Oliveira, Aline" <aline.resendegomesdeoliveira@abbott.com>, "Marcia
dos Santos da Luz, Mariana" <mariana.marciadossantosdaluz@abbott.com>, "Fellipe
Carneiro" <fellipe.carneiro@pmh.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 16:08:25
Assunto: Pedido de Esclarecimento Fwd:
ED_PE_SMSGO_GO_1172020_01_12_2020_14H00_COVID
 
Boa tarde,
 
vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos a respeito do certame
apensado. No aguardo. Agradecemos a atenção.
 
ITEM 01 - Antígeno
 
- Podemos considerar especificações mínimas sensibilidade de 93%, especificidade de
99%, e concordância total de 97,5% para participação? O uso de um kit com sensibilidade
inferior a 90% é um risco a saúde pública, pois qual a confiabilidade dos resultados?
Existem vários kits no mercado com sensibilidade superior a 90%, o que justificaria o
emprego do recurso público de forma correta e adequada.
 
- O kit deve conter o swab para coleta da amostra?
 
- 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?
 
 
 
At.te
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-- 
 

Yves Mauro Ternes
Superintendência de Vigilância em Saúde
Secretaria de Saúde

 Telefone: 3524-1521


