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CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 043/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna
público a presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em
observância

ao

Decreto

Municipal

nº

3.801/2020

(https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0), com a
finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de
mercado visando Aquisição de kit para Testagem Rápida IGG e IGM do COVID-19
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município
de Cairu, Estado da Bahia, de forma emergencial, no enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública Global.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços para os
serviços e equipamentos complementares, bem como translado contidos no
Anexo I da presente chamada pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 Ramal 208, e a cotação
em papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ e
assinada pelo representante legal, deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail acima
até o dia 27 de Outubro de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços
de mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto
de posterior procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e/ou pela Lei Federal nº
10.520/2002, no que couber.
Cairu-BA, 20 de Outubro de 2020.

Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: IDENTIFICAR O MAIOR NÚMERO DE FORNECEDORES E ESTIMAR O
PREÇO DE MERCADO VISANDO AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTAGEM RÁPIDA
IGG E IGM DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, DE
FORMA EMERGENCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA GLOBAL.
PROPONENTE: _______________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________
CIDADE: _____________________________________________________________
TELEFONE: ____________CELULAR: ________________E-MAIL: ______________
PLANILHA EXTIMADA
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDAD
E

QUANT

cx

20

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

kit Testagem rápida IGG e
IGM para detecção qualitativa
dos
1

anticorpos

Coronavirus,

do

novo

através

R$

R$

do

sangue total, soro ou plasma,
resultado em 10 min, caixa
contendo 25 dispositivos de
teste, 25 conta-gotas (5l), 1
solução

tampão

(6ml),

1

instrução de uso.
TOTAL

R$

PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O PROVÁVEL CONTRATO:
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[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão, endereço residencial, e-mail e
telefone].
A cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa,
contendo: razão social, endereço, telefone, CNPJ, inscrição estadual.
A Cotação implica uma oferta de preço fixo dada ao cliente (PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIRU) como uma resposta ao AVISO DA PRESENTE CHAMADA
PÚBLICA, portanto, tem uma ligação legal, que, quando aceita, não pode ser
alterada.
A apresentação de propostas (COTAÇÃO DE PREÇOS) implica na aceitação das
condições aqui estipuladas, não podendo haver desistência, ficando as proponentes
sujeitas as penalidades previstas na legislação aplicável.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias contados do recebimento e da
aprovação pela unidade interessada.
Demais condições constantes no ANEXO II - Termo de Referência.

____________________, ____ de _______________ de 2020.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

Aquisição de kit para Testagem Rápida IGG e IGM do COVID-19 para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Cairu, Estado
da Bahia, de forma emergencial, no enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
Global.
2. NECESSIDADES
O Município de Cairu possui uma rede de Assistência à Saúde bastante
complexa, pois trata-se de um Arquipélago, onde suas ilhas estão distantes uma da
outra e ambas precisam atender demandas de saúde de forma igualitária, no sentido
de minimizar problemas de saúde. Contamos atualmente com 06 Programas Saúde
da Família, nas localidades (Morro de São Paulo; Gamboa do Morro, Sede do
Município, Zimbo, São Sebastião e Boipeba) 01 Unidade Básica de Saúde (Sede do
Município) e 04 Postos de Saúde (Galeão, Garapuá, Torrinhas e Tapuias) e dispomos
também de 04 unidades de atendimento 24hs que realizam atendimentos de urgência
e emergência.
Em um momento em que a pandemia do novo Coronavírus continua
avançando no Brasil e no mundo, cresce a necessidade de realizarmos testes para
detecção da doença e conhecimento do verdadeiro número de infectados. O
diagnóstico preciso e correto é fundamental para propor quaisquer medidas
relacionadas à prevenção e ao prognóstico da infecção.
Embora os testes sorológicos não sejam recomendados como única forma de
diagnóstico da doença, podemos considerá-los excelente alternativa para a triagem
inicial e testagem da população. Os resultados obtidos via teste rápido podem
fornecer dados importantes para o entendimento e o rastreamento da infecção pelo
novo Coronavírus em toda a população.
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A técnica padrão-ouro, considerada mais acurada para o diagnóstico, é a RT–
PCR (sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da
polimerase) atualmente realizado pelo laboratório Central da Bahia LACEN. Consiste
na detecção de sequências do RNA viral, que identificam de forma precisa a presença
do vírus na amostra analisada. Esse teste molecular pode ser realizado em amostras
retiradas da cavidade nasal, da garganta e das vias respiratórias inferiores. Seus
resultados são excelentes entre o terceiro e o décimo dia pós-infecção. Resultados
positivos não necessitam de qualquer contraprova. Em resultados negativos, sugerese a repetição do teste e/ou nova coleta de amostra biológica do paciente.
Já os testes sorológicos detectam a presença de imunoglobulinas das classes
M (IgM) e G (IgG), produzidas pelo organismo em resposta à infecção pelo vírus. A
IgM é a principal imunoglobulina a ser formada após a infecção, e começa a ser
detectada entre os dias 3 e 5 pós-contágio, com pico de detecção após o sétimo dia.
Com o decorrer da infecção, os níveis de IgM diminuem e, em contrapartida, os níveis
de IgG aumentam rapidamente, com pico de detecção após o 10º dia de contágio.
Os testes sorológicos por imunocromatografia, os chamados testes rápidos
(TR), são preconizados pelo Ministério da Saúde como ferramenta complementar ao
diagnóstico do vírus Sars-CoV-2. O TR consiste em uma membrana de nitrocelulose
que contém a área de aplicação da amostra, áreas de ligação do anticorpo da
amostra com os antígenos do vírus, além da região de controle e validação do teste.
O teste rápido pode ser realizado com amostras de sangue total, soro ou
plasma e seu resultado sai em aproximadamente 15 minutos. A possibilidade de
infecção, no entanto, não pode ser descartada por um resultado negativo. Isso porque
a produção de anticorpos, no início da doença, pode não ter sido detectada pelo TR,
ocasionando o falso negativo. Em casos assim, sugere-se a repetição do teste, para a
confirmação, ou não, da ausência da infecção.
Resultados positivos mostram que a pessoa está infectada e pode transmitir o
vírus, mesmo na ausência dos sintomas.
Sabendo que estamos diante de um vírus até então desconhecido, passível de
mutação e da necessidade do diagnóstico preciso, acreditamos que a melhor escolha
para o atual momento é a união dos esforços em torno dos testes de diagnóstico,
utilizando-os em conjunto e nos contextos adequados. Como disse o filósofo
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iluminista Denis Diderot: “O que não foi examinado imparcialmente não foi bem

examinado. O ceticismo é, portanto, o primeiro passo em direção à verdade”.
Portanto a aquisição será de grande importância para darmos continuidade no
monitoramento para atuar de forma mais segura na realização de planejamento mais
específico para o momento que estamos vivendo.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de
Saúde – OMS decretou a disseminação do novo Coronavírus como uma
pandemia mundial;
Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a conseqüente
publicação do Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020, que reconhece, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência
do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerando que o Município de Cairu-Ba recebe visitantes do Mundo inteiro
e portanto tem tomado medidas protetivas para evitar contaminação comunitária,
portanto no dia 16 de março de 2020 a Prefeitura Municipal de Cairu-Ba criou o
Comitê Municipal de Prevenção e Controle da COVID – 19, no dia 17 de março de
2020 a Prefeitura Municipal de Cairu-Ba e o Comitê Municipal de Prevenção e
Controle da COVID – 19 estabeleceu medidas temporárias no intuito de disciplinar a
população quanto a algumas regras importantes para o controle de disseminação do
Vírus, que vem sendo alteradas a medida que as necessidades vão surgindo.
Considerando que a Secretaria da Saúde de Cairu-Ba em conjunto com o
Comitê Municipal de Prevenção e Controle da Covid -19 registra até a presente data,
320 casos positivos de Covid -19, sendo 139 confirmado pelo Laboratório Central de
Saúde Pública da Bahia (LACEN) e 169 por teste rápido, 03 PCR particular, 06
sorológico particular, 03 clínicos Epidemiológico, 05 óbitos, 290 pacientes encontram se recuperados, 47 monitorado e 27 aguardando resultado do LACEN.
Considerando que em situações que demandam uma ação rápida e eficaz
por parte da administração pública, a Lei nº 8.666/1993 traz dispositivo que
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permite ao gestor a contratação direta de bens e serviços sem a necessidade de

prévio procedimento licitatório (artigo 24, inciso IV);
Considerando que o art. 4º da Lei nº 13.979/2020 dispõe que fica
dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus;
Considerando que, a pandemia instalada do COVID-19 e a necessidade
de detecção rápida de pacientes suspeitos, são de fundamental importância para
quantificar a demanda de pacientes confirmados e trata-los com rapidez afim de
conter a pandemia.
Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Cairu-Ba tem, entre
outras, a competência de gerenciar as necessidades das Unidades de Saúde
com o objetivo de formalizar pedido de compra para aquisição de materiais
eficazes e de qualidade, a fim de assegurar a saúde dos pacientes e
funcionários;
Considerando ainda que, nesse contexto, torna-se imprescindível e
plenamente justificável a aquisição de kits e testagem rápida IGG e IGM do
COVID-19, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), em caráter
emergencial, visando atender as necessidades Básicas de Saúde.
[...] A emergência caracteriza-se pela urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares, exigindo
rápidas providências da Administração para debelar o
minorar suas conseqüências lesivas à coletividade.
(MEIRELLES, 2007: 281, grifo do autor).

Ressaltamos que a missão da Secretaria Municipal de Saúde, é atuar de
forma segura e garantir a prestação de serviços à comunidade em todas as
atividades com qualidade, respeitando os pacientes e contribuindo para que o
mesmo possam usufruir de boa saúde.
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Logo, justificamos a necessidade da realização deste processo em
comento, que sua modalidade seja de forma de Dispensa de Licitação direta em
caráter emergencial, atendendo o disposto no Art. 24, inciso IV da lei nº 8.666/93,
e de forma a cumprir o disposto na legislação vigente.
4. BASE LEGAL
De acordo com Lei Federal nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, nos termos do Art. 2º e 7º onde versam:
Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema;
5. OBJETIVOS

Disponibilizar testes para a identificação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2),
realizado por meio da técnica kit Testagem Rápida IGG e IGM do COVID-19 para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cairu-Ba,
Estado da Bahia, de forma emergencial, no enfrentamento da Emergência de Saúde
Pública Global.
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
PLANILHA EXTIMADA
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDAD
E

QUANT

cx

20

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

kit Testagem rápida IGG e
IGM para detecção qualitativa
dos
1

anticorpos

Coronavirus,

do

novo

através

R$

R$

do

sangue total, soro ou plasma,
resultado em 10 min, caixa
contendo 25 dispositivos de
teste, 25 conta-gotas (5l), 1
solução

tampão

(6ml),

1

instrução de uso.
TOTAL

R$

O quantitativo está baseado na necessidade de testar os usuários que
apresentem sintomas do novo vírus e de acordo com a disponibilidade financeira
e orçamentaria do momento. Ressalta-se que a necessidade de teste é bem
maior, visto que o ideal seria testar a população inteira, portanto é de extrema
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde resguardar os Servidores
Públicos, Médicos, Pacientes e a população.
7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
O referido objeto deverá ser entregue de forma única e imediata a contar da ordem
de fornecimento, na Sede do município (Praça Santo Antônio, s/n), correndo por sua
conta todas as despesas de transporte terrestre e marítimo, bem como todas e
quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto.

8. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO,
TELEFONE E EMAIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027

Suporte Técnico: Josenil Rocha e Silva Filho
Email: protocolo.saude@cairu.ba.gov.br
Tel.: (75) 3653-2027

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias do referido objeto;
b) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da
entrega do objeto, com competência para atestar o efetivo serviço bem como
anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
c) Efetuar o pagamento oriundo do fornecimento, no ato da entrega do produto.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado;
b) Efetuar a entrega total dos materiais de forma imediata, contra a emissão da
Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;
11.DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1.

Serão exigidos no procedimento os requisitos de habilitação

jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e
declaração de que não emprega menor;
11.2 A documentação relativa à Qualificação Técnica consiste em:
a)

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado demonstrando o fornecimento de vestuário executado
10/12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ITG9OSMDJBP1UZYXKHVBBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
20 de Outubro de 2020
12 - Ano - Nº 4305

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO










pelo licitante.
b)

Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu
nome;

c)

Certificado de Registro dos produtos, emitido pela Agência Nacional

de Vigilância Sanitária – ANVISA, expedido via Internet, em original, ou
cópia da publicação no D.O.U., legível e assinada, em validade ou pedido de
revalidação, datado do semestre anterior ao do vencimento, caso o prazo
esteja vencido, acompanhado do respectivo Registro a ser revalidado.

12- DO PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado no ato da entrega do produto, mediante a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor
responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato;
13- RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se assistir de forma imediata profissionais de saúde e usuários que
apresentarem sintomas para Covid-19, no intuito de assegurar diagnóstico seguro
e rápido para maior controle e prevenção tanto do infectado, bem como os
considerados saudáveis.
14- SANÇÕES
O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos a
contratada está sujeita a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93
e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho;
Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá, garantida a
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo.
A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções:
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a) de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos serviços, previstos neste Termo, limitado a 10 (dez) dias
de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em
dobro na reincidência.
15- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Carla Maira Freire Barreto
Superintendente de Administração e Finanças
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
16 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Santo Antônio, S/N, Centro
Coordenação: Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
Email: saúde.cairu@hotmail.com
Tel.: (75) 3653-2027
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