
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE =
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
C. S. IDR. JOÃO DORIVAL CARDOSO TE

RUA 7 DE SETEMBRO,N.º 1175 - NOVO HORIZONTE - SP CEP 14960000
Oficio nº 098/2020.

Novo Horizonte - SP, 24 de Abril de 2020.

Exmo. Sr.

Solicito a gentileza de providenciar Abertura de Dispensa de Processo Licitatório,
para “Análise de Diagnóstico por Sorologia e Detecção de IM e IgG em COVID-19)”,
diante da declaração de situação de emergência pelo município (Decreto nº 6891/20), além
da declaração de calamidade pública no âmbito do Estado de São Paulo e da União, o
presente pedido se baseia Decreto Municipal nº 6916/2020 e diante da situação
emergencial, em especial art. 4º da Lei nº 13.979/20, fazendo-se necessário a aquisição do
item especificado no termo de referência anexo.

A dotação orçamentária para a aquisição será de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil
Reais), os recursos utilizados sairão da ficha: 791.

A Responsável pelo Contrato: Clara Lice Ferroni Ricardi - Chefe de Divisão do
Laboratório de Análises Clínicas

Certo da atenção e providências, antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente,

>MARCELA GIROTTO TRONCOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOVO HORIZONTE- SP

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RECEBEMOS, 2), o4 | Zoo
ILMO.SR. Recebido por:OANTONIO BRITO MANTOVANI
CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOSNOVO HORIZONTE-SP
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TERMO DE REFERÊNCIA

1, DO OBJETO

Aquisição de Análise de Diagnóstico por Sorologia e Detecção de IgM e IgG em COVID-I9

conforme especificações técnicas e quantidades contidas no anexo deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

Diante da declaração de situação de emergência pelo município (Decreto nº 6891/20), além da

declaração de calamidade pública no âmbito do Estado de São Paulo e da União, o presente pedido se

baseia em especial no art. 4º da Lei nº 13.979/20,alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de

março de 2020, e Decreto Municipal nº 6916/2020 atendendo aos seus procedimentos,
fundamentamos abaixo os itens a seguir para a aquisição pretendida,

Com a confirmação do primeiro caso positivo de COVID-19 no município de Novo Horizonte,

que foi detectado através deste exame, faz-se necessário a aquisição de Análises de Diagnósticos por
Sorologia para que se possa diagnosticar em maior período de tempo os casos suspeitos.

A Sorologia para COVID-19 (IgM /IgG) são testes imunológicos capazes de detectar os níveis

de anticorpos IgM e IgG em amostra de sangue venoso do paciente, por imunoensaio automatizado em

metodologia de Quimioluminescência, que apresenta maior sensibilidade quando comparado a um
teste rápido. Como o organismo só começa a produzir anticorpos apósa infecção já estar instalada, os

anticorpos da classe IgM, de fase aguda de infecção, possuem maior sensibilidade após o 7º dia de

início dos sintomas. A presença de anticorpos da classe IgG para definição da imunidade adquirida

ocorre com melhor sensibilidade após o 15º dia de início dos sintomas.

A aquisição se faz necessária para garantir a identificação e diagnósticos de pacientes que

apresentam sintomas do COVID-19, possibilitando a identificação real da contaminação para
conhecimento do paciente, das autoridades de saúde/sanitárias e estatisticamente para assim o

monitoramento e as políticas públicas a serem tomadas de prevenção ou contenção do vírus serem
mais eficazes.

2.1 Do guantitativo/planejamento — Diante da situação emergencial e calamitosa ocasionada

pelo COVID-19, os quantitativos aqui requisitados na presente dispensa é um número que pode sofrer

alterações futuramente, dependendo do avanço ou não dos casos em nosso município, elevando para
quantitativos fora do atual planejamento. peA o oso
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Além dessa situação, os fornecedores atualmente não estão conseguindo fornecer o total do

quantitativo solicitado pela demanda atual desta Secretaria. Outro fator predominante perante aos

fornecedores é a questão da entrega/disponibilização dos serviços. Para conseguir adquiri os produtos

ou serviços, estes exigem confirmação praticamente IMEDIATA da compra (empenho) para entrega

ou disponibilidade.

3. PÚBLICO ALVO
O exame será realizado conforme protocolo que estabelece a coleta aos pacientes e

profissionais da saúde com sintomas de síndrome gripal há mais de 7 dias e que não foram

contemplados com a realização do RT-PCR para SARS-COV-2 (seguindo seu protocolo) ou que

tiveram contato com paciente positivo para COVID-19 há no máximo 20 dias.

4. FUNDAMENTO LEGAL

Decreto Municipal nº 6916/2020e art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do objeto a ser licitado correrão por conta da dotação orçamentária existente

no orçamento de 2020 nas fichas 791.

6. DO PAGAMENTO DA DESPESA
6.1. O preço máximo global admitido pela Administração o objeto adquirido é de R$ 36.000,00 (trinta

e seis mil reais), conforme média de preços.

7. APRESENTAÇÃODO OBJETO

VALOR
IT EM PRODUTO QUANTIDADE

UNITARIO
TOTAL

Aquisição de
Análise de
Diagnóstico por
Sorologia &

Detecção de IgM e
IgG em COVID-19

300 exames 120,00 36.000,00

MarrrKadhDancoso
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8. DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

8.1. A coleta será realizada pela equipe de saúde do município para os casos sintomáticos respiratórios

a ser definido pelo médico. As amostras serão enviadas para o laboratório contratado.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes —

carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus para a Prefeitura

Municipal de Novo Horizonte-SP.

9.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta compra.

9.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer material entregue em desacordo com as

especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar

problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia.

9,4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente

de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos no Almoxarifado, incluindo as entregas feitas por

. transportadoras.

9.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos resultados..

9.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução

desta aquisição.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL/DIRETORIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

11,1. A Prefeitura Municipal/Secretaria de Saúde tem como obrigações:

a, Designar equipe responsável pela coleta da amostra a ser enviada ao laboratório contratado.

b. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária em favor da licitante vencedora, no prazo
de 30 dias, contadosapartir do atesto da respectiva Nota Fiscal, sendo efetuada a retenção de tributos

e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a Instrução Normativa da

Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004ealterações.

arbiedhoNoseancoso
Sécretária de Saúde
Novo Horizonte-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
C. S. IDR. JOÃO DORIVAL CARDOSO

RUA 7 DE SETEMBRO, N.º 1175 — NOVO HORIZONTE — SP CEP 14960-000

12.2 O Fiscal somente atestará e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela

licitante vencedora, todas as condições pactuada.

Responsável pelo Contrato: Clara Lice Ferroni Ricardi - Chefe de Divisão do Laboratório de Análises

Clínicas.

Novo Horizonte, 24 de abril de 2020.

IOF
Marcela Girotto Troncoso

Secretaria Municipal de Saúde
Novo Horizonte - SP


