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DECRETO Nº 015/2022, DE 27 DE JANEIRO DE 2022.

"Regulamenta a realização de testes rápidos para a COVID-19 em
farmácias e drogarias, e dá outras providências”.

O Prefeito em exercício do Município de Maracaju, Estado de Mato
Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica;

CONSIDERANDO o Resolução RDC n° 377 de 28 de abril de 2020,
que autoriza, em caráter temporário e excepcional, a realização de
testes rápidos (ensaios imunocromatográficos) para a COVID-19 em
farmácias e drogarias, suspende os efeitos do § 2° do art. 69 e do art.
70 da Resolução de Diretoria Colegiada RDC n° 44, de 17 de agosto
de 2009;

CONSIDERANDO o princípio da precaução, que, entre outros, rege as
ações de vigilância sanitária, assegurando a adoção de medidas
intervencionistas de proteção e defesa da saúde, de forma cautelar e
preventiva;

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A realização de testes rápidos por farmácias de drogarias
privadas no município de Maracaju/MS, para a pesquisa de anticorpos
ou antígeno do novo coronavírus (SARS-CoV-2), deve observar as
orientações constantes neste Decreto e demais normativas vigentes.

CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO

Art. 2° As farmácias e drogarias devem possuir Licença Sanitária
vigente emitida pela Vigilância Sanitária municipal, Autorização de
Funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
e Certidão de Regularidade expedida pelo Conselho Regional de
Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul (CRF/MS) atualizada.

Art. 3° As farmácias e drogarias devem possuir, obrigatoriamente, o
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde — CNES.

Art. 4° As farmácias e drogarias devem informar, com no mínimo 3
(três) dias úteis, à Vigilância Sanitária municipal, a data de início da
realização de testes rápidos para a COVID-19, a fim de que o órgão
possa emitir parecer sobre a atividade.

Parágrafo único. A Vigilância Sanitária municipal definirá o fluxo de
controle, autorização e monitoramento desse serviço farmacêutico.

Art. 5° Os testes rápidos para COVID-19 devem possuir registro na
ANVISA.

Art. 6° A realização dos testes deverá ocorrer somente em farmácias e
drogarias.

CAPÍTULO III
A REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NA FARMÁCIA E
DROGARIA

Art. 7° Para a realização deste serviço, as farmácias e drogarias
devem atender, minimamente, as seguintes condições técnicas e
operacionais:

I - seguir as Boas Práticas Farmacêuticas, nos termos da Resolução
RDC n° 44, de 17 de agosto de 2009.
II -atender a Norma Técnica da Avisa nº 97/2020, que orienta o uso de
testes em farmácias privadas durante a pandemia, com a Resolução
nº RDC nº 377, de 28 de abril de 2020 do Ministério da Saúde e a Nota
Técnica da Anvisa n° 7/2021, que orienta para a realização de testes
rápidos, do tipo imunocromatográficos, para a investigação da infecção
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
III - elaborar e apresentar para a Vigilância Sanitária local um POP
(Procedimento Operacional Padrão) para a atividade.
IV -os testes rápidos devem ser realizados por profissional
farmacêutico.
V -garantir registro e rastreabilidade dos resultados.
VI -Reduzir o risco durante a realização do teste rápido para
COVID-19 para os outros serviços de atendimento da farmácia.
VII - delimitar o fluxo de pessoas e áreas de atendimento, espera e
pagamento, de forma diferenciada, para clientes que buscam os
serviços de testes rápidos em relação aos que buscam os demais
serviços.
VIII - utilizar os dispositivos devidamente regularizados na ANVISA e
seguir as instruções de uso dos produtos.
IX -adotar estratégias para agendamento, com intervalos suficientes
para o atendimento, de modo a garantir o afastamento necessário
entre as pessoas e o fluxo adequado. O paciente com suspeita de
COVID-19 deve ser atendido de forma imediata, a fim de garantir a
presença em menor tempo possível no estabelecimento.
X - informar os resultados positivos e negativos às autoridades de
saúde competentes (Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica),
por meio de canais oficiais estabelecidos e endereços eletrônicos (e-
mail): saude.vigi lanciasanitaria@maracaju.ms.gov.br e
saude.vigilanciaepidemiologica@maracaju.ms.gov.br, todos os dias
em que houver a realização de testes, até às16 horas (horário local).
XI - estabelecer uma área privativa e isolada para a realização da
testagem, sendo que cada estabelecimento deve adotar estratégias de
acordo com a sua realidade, garantindo a segurança do procedimento,
dos clientes e dos funcionários, mantendo o distanciamento social
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mínimo de 2 metros e a aglomeração de pessoas.
XII - disponibilizar uma área externa, de espera para os clientes, a fim
de evitar a aglomeração no interior da farmácia. O posicionamento das
pessoas nas filas deve ser demarcado de forma visual, sinalizando no
piso a distância mínima de 2 metros, com fita, giz, cones ou outros
materiais, de forma a garantir o afastamento entre elas.
XIII - disponibilizar dispositivo para lavagem das mãos, dotado de
dispensadores abastecidos com sabão líquido e papel toalha
descartável, e lixeiras com tampa sem acionamento manual e
preparação alcoólica compatível para higienização das mãos.
XIV - atender os requisitos técnicos de segurança para a testagem
constantes nas diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde e
na Resolução RDC n° 302, de 13 de outubro de 2005, quando
aplicável.
XV -manter área ou equipamento adequado para o armazenamento
dos testes, conforme recomendações do fabricante.
XVI - permitir os serviços de testagem rápida somente para o usuário
que estiver utilizando máscara.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO

Art. 8° O farmacêutico treinado para utilização dos testes deve:

I-ter registro ativo no Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Mato Grosso do Sul (CRF/MS).
II -realizar entrevista com o solicitante do teste rápido em consonância
com a instrução de uso deste e a sua respectiva janela imunológica,
visando evidenciar a viabilidade da aplicação do teste específico.
III - compreender e demonstrar o uso adequado do teste rápido.
IV -conhecer a teoria da técnica de testes imunocromatográficos.
V -conhecer os aspectos pré-analíticos relevantes para a análise,
incluindo a indicação e as limitações do teste e o processo de coleta
de amostra.
VI -apresentar destreza na utilização do teste, conhecer as limitações
técnicas do sistema analítico e a solução dos problemas mais comuns.
VII - conhecer e praticar a adequada conservação dos insumos.
VIII - -atuar de acordo com os procedimentos definidos a partir de
resultados apresentados.
IX -adotar as medidas de biossegurança e controle de infecção e dar
destinação correta aos resíduos. Os resíduos provenientes da
assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2), devem ser enquadrados na
categoria Al, classe de risco 3, conforme RDC n° 222, de 28 de março
de 2018.
X -registrar e notificar corretamente os dados e resultados dos testes,
garantindo fácil rastreabilidade e acesso quando solicitado.
XI - dispor da Declaração de Serviço Farmacêutico – Teste Rápido
para Covid-19, no modelo constante do Anexo deste Decreto, em 03
(três) vias, sendo 1ª via impressa para o paciente/solicitante do teste

contendo, 2ª via impressa para a Farmácia ou Drogaria e 3ª via
impressa para a Vigilância Epidemiológica.
XII - a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará um modelo de
Declaração de Serviço Farmacêutico – Teste Rápido para Covid-19
em anexo.

CAPÍTULO V
DAS RESTRIÇÕES

Art. 9º Fica vedada a prestação do serviço de teste rápido no domicílio
do paciente ou em áreas não privativas da farmácia ou drogaria. 

Art. 10. Fica vedada a comercialização do teste rápido para uso
domiciliar ou para outros estabelecimentos, mesmo que realizados por
profissional responsável técnico da farmácia ou drogaria.

Art. 11.As farmácias e drogarias que já estiverem comercializando o
teste rápido no Município de Maracaju/MS devem se adequar
imediatamente ao presente Decreto. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Maracaju - MS, aos vinte e sete dias do mês
de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

MAURO CHRISTIANINI
Prefeito em exercício

ANEXO DO DECRETO Nº 015/2022
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO – TESTE RÁPIDO
PARA COVID-19 – ANTÍGENO E ANTICORPOS
 
DADOS DO ESTABELECIMENTO
Estabelecimento
Endereço: 
Telefone:                                CNPJ:
Responsável Técnico:                       CRF/MS:
 
DADOS DO USUÁRIO
Nome: 
Responsável Legal (para menor de 18 anos):
Endereço: 
Telefone: 
CPF, RG ou CNS:                 Idade:Sexo: 
 
DADOS COMPLEMENTARES
Descrição dos sintomas: (  ) tosse (  ) febre (  ) coriza (  ) dor de
garganta ()falta de ar
(  )perda de olfato (  ) perda de paladar (  )diarreia (  )outros:
__________________
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Data de início de sintomas:                          
Contato com caso confirmado: (   ) Sim (   ) Não (   ) Não sabe
Profissional Médico solicitante (se houver):             CRM:
Nome do Teste Realizado/Fabricante:
Tipo de Dispositivo e Metodologia:
Lote:                             Validade:
 
RESULTADO DO TESTE RÁPIDO
Teste Rápido de Antígeno (Swab Nasofaringe):  (  ) REAGENTE (  )
NÃO REAGENTE (  ) INCONCLUSIVO
Teste Rápido de Anticorpos (Sangue Capilar):(  )IgM/IgG REAGENTE
(  ) NÃO REAGENTE (  ) INCONCLUSIVO
 
INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO
Reagente: Presença de antígeno SARS-CoV-2 ou Presença de
anticorpos IgM/IgG anti-Covid-19 na amostra.
Não Reagente: Ausência de antígeno SARS-CoV-2 ou Ausência de
anticorpos IgM/IgG anti-Covid-19 na amostra.
Inconclusivo: Amostra com resultado não definido. Sugestivo
confirmação por ensaio molecular ou repetição do teste após 4
(quatro) dias.
 
Considerações para o Teste Rápido para Pesquisa de Antígeno
SARS-CoV-2:
1. Como a carga viral costuma ser mais alta na primeira semana da
doença, este exame deve ser realizado o mais precocemente possível,
preferencialmente, entre o 3º e o 5º dia de sintomas.
2. Os resultados positivos dos testes não descartam co-infecções com
outros patógenos. O teste fornece resultados preliminares.
3. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-Cov-2 e
não podem ser usados como única base para o tratamento ou outras
decisões. Os resultados negativos devem ser combinados com
observações clínicas, histórico do paciente e informações
epidemiológicas.
4. Este teste pode apresentar, raramente, falso-positivo ou falso-
negativo.
5. Fatores associados a resultados indeterminados são: carga viral
baixa, coleta inadequada, mutação do vírus e/ou coleta precoce/tardia.
Um único resultado não detectado para SARS-Cov-2 não exclui o
diagnóstico da COVID-19. Vários fatores como tipo de amostra
biológica, tempo decorrido entre a coleta e o início dos sintomas e
oscilação da carga viral durante a evolução da doença podem
influenciar o resultado do exame.
 
Considerações para o Teste Rápido para Pesquisa de Anticorpos
contra Covid-19:
1. Este exame detecta a presença de anticorpos para Covid-19 na
amostra e não deve ser utilizado como único critério para Covid-19.
2. Os testes de anticorpos não podem ser usados isoladamente como
base para diagnóstico ou exclusão da infecção.

3. Se o resultado do teste for “não reagente” e os sintomas clínicos
persistirem, é recomendada a realização de teste molecular.
4. Resultado “não reagente” pode ocorrer se a quantidade de
anticorpos anti-Covid-19 presente na amostra estiver abaixo do limite
de detecção do teste. 
6. Resultados “reagentes” de anticorpos IgM e/ou IgG não refletem
diretamente a presença de vírus na amostra.
7. Reação sorológica cruzada com outros Coronavírus como SARS
podem ocorrer.  
8. Este exame não deve ser utilizado como teste de triagem para
doação de sangue.
 
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DO TESTE
Farmacêutico:                                               CRF/MS:       
 
Orientação Farmacêutica:

 
Maracaju/MS, _______ de _______________ de 2.022.
 

Assinaturas:
 
1ª via – paciente    
2ª via – Farmácia ou Drogaria (arquivar)
3ª via – Vigilância Epidemiológica

ATOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 087/2021

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, através da
Supervisão de Licitação e Contrato, torna público para conhecimento
de todos os interessados que a licitação modalidade Pregão
Presencial nº 087/2021, que versa sobre: Registro de preços para
aquisição de materiais de paisagismo para revitalizar as áreas
verdes do Município de Maracaju/MS, realizado em 18/01/2022, com
início às 08:00 horas, sagrou-se vencedora da licitação, a seguinte
licitante por apresentar o menor preço: TENDA FLORES &
PRESENTES LTDA – EPP itens n° 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 76 totalizando o valor de
R$ 748.939,00 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e trinta e
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