
 

 

 

 

 

 

 

 
Prefeitura Municipal de José de Freitas, Rua Hugo Napoleão, s/n, Bairro Centro 

PMJF/PI 
 

 

 

Estado do Piauí 

PREFEITURA MUNICIPAL  

JOSÉ DE FREITAS 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021 - PMJF/PI 
VINCULADO: PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 084/2021 - PMJF/PI 

 OBJETO: TESTE COVID-19 (...) 
 Depois de analisado o conteúdo do Processo Administrativo em destaque, consideradas todas as informações de ordem processual, a responsável pela 

Licitação, abaixo subscrita, ADJUDICA o resultado da licitação na forma que segue, submetendo à autoridade superior que deverá reanalisar os 

procedimentos adotados, exercendo o ato de controle final e, com eles concordando, homologar e autorizar a retirada do respectivo Contrato 

Administrativo, depois de cumpridos todas as exigências legais. O resultado é declarado por este termo adjudicação, observadas as informações abaixo: 

DETALHAMENTO – COTAÇÃO MELHOR PROPOSTA 

 
ITEM  

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO OBJETO UNID QUANT 
(Até) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VLL/TOTAL 
Previsto 

(Até – R$) 
 

01 TESTE RÁPIDO COVID-19  Sistema p/ detecção qualitativa 
rápida de anticorpos específicos IgG e IgM contra a doença do 
coronavírus-2019 (COVID-19) em amostras de soro, plasma e 
sangue total humano. 
- Aplicação manual 
- Temperatura de armazenamento: entre 2 – 30°C 
- Sensibilidade: 85,0% para IgM e 100% para IgG 
- Especificidade: 96,0% para IgM e 98,0% para IgG 
- Eficiência: 92,9% para IgM e 98,6% para IgG. 

TESTE 10.000 10,75 107.500,00 

02 TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO (TESTE SUAVE) 
Kit específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do 
tipo Ag para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 
em amostras de Swab da nasofaringe. O kit específico para 
diagnóstico de COVID-19 deve possuir e apresentar o número de 
registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 91.2%. Especificidade 
99.4% (96 a 100%). Deixar reagir entre 15-30 minutos. Cada Kit 
deverá conter um dispositivo de teste, um sachê dessecante com 
sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, swab estéril e 
instruções de uso 

TESTE 10.000 22,99 229.900,00 

 

Informa-se que o procedimento ocorreu de acordo com as regras estabelecidas no edital, realizado em todas as suas fases sem qualquer tipo de contestação que 
pudesse afetar os encaminhamentos subsequentes de ordem processual, não havendo apresentação de recurso no prazo legal concedido. 
Estando, assim, concluído o procedimento remete-se à autoridade superior, o processo administrativo devidamente instruído, fazendo parte integrante 
deste termo de adjudicação, além da Ata da Sessão Pública, todo acervo documental acostado, tudo submetido ao controle final (Homologar, Anular ou 
Revogar), a fim de que possa, doravante, surtir seus reais efeitos. 

 
Prefeitura Municipal de José de Freitas, em 14 de julho de 2021. 

 
ANA CAROLINA BORGES NERY 

 PRESIDENTE COMISSÃO/ CPL- PMJF/PI 

EMPRESA/LICITANTE 
VLL GLOBAL/COTADO (Até -

(R$) 

Situação 

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ nº 05.348.580/0001-26 
TELEFONE: (86) 3229-3688 
END: Av. Nações Unidas, 1069 – Teresina/PI 

 
337.400,00 

 

Vencedora 

 

 

   


