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CONTRATO DE PRESTA£AO DE SERVINGS N? 229/2020

0 MUNICIPIO DO SALVADOR, atraves da Secretaria Municipal da Saude, com sede na Rua da Grecia n93- 
A, Edf. Caramuru, Comercio, CEP 40.010-010, Salvador - Bahia, CNPJ n9. 13.927.801/0005-72, neste ato 
representado pelo Exmo. Sr. Secretario de Saude Leonardo Silva Prates, devidamente autorizado por ato 
de delegagao do Sr. Prefeito do Municfpio de Salvador, Dr. Antonio Carlos Peixoto de Magalhaes Neto, 
publicado no Diario Oficial do Municfpio no dia 10 de Julho de 2019, doravante denominados 
simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa LABORAlbRIO DE ANALISES CUNICAS LINUS 
PAULING LIDA, inscrita no CNPJ ne 00.640.341/0001-21, estabelecida a Av. Euclydes da Cunha, n9 35, 
Edifi'cio Calixto, Loja, Gra^a, Salvador-BA, CEP. 40.150-120, Tel.: (71) 3012-4040, e-mail: 
c.moraes@laboratoriolinus.com.br, neste ato representada pelo Sr. Francisco William Luz Aitken, 
portador da Carteira de Identidade n 9 897551389, e do CPF n.2 002.604.185-52, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem pactuar o presente Contrato e que se regera pelo disposto na Lei Federal n.2 
8.666/93 e Municipal n.9 4.484/92 e Decretos Municipals n.9 10.267/93 e 14.150/2003, atendidas as 
clausulas e condi^oes que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independentemente de transcri?ao, os documentos:

a) Process© n9 6.364/2020

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE 
SERVigO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL ITINERANTS para atender os municipes suspeitos de 
infec^ao por coronavirus, com a realiza?ao de diagnostico de triagem, conferindo maior agilidade 
para identifica?ao do virus COVID19, atraves da detec^ao do antigeno.

i
i

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTA£AO

2.1 A despesa deste contrato correra pelo Projeto/Atividade 232900, Elemento de Despesa 3.3.90.39, 
Fonte 0.1.91, no orgamento relative ao exercicio de 2020 e o correspondente nos exercicios 
subsequentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRE£0, DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O valor global estimado para o presente contrato e R$ 10.800.000,00 (dez milhoes e oitocentos mil 
reals), para o periodo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser pago ao contratado mediante a parcelas 
mensais conforme quantitative de servi?os executados, inclusas todas as despesas com tributes, 
contribuigoes fiscais e parafiscais, emolumentos, frete, seguros e quaisquer outras que forem 
devidas.

3.2 O pagamento sera mediante servigo efetuado nas condigoes e pregos pactuados, ate o 102 dia util 
subsequente a cada mes, mediante apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 
responsavel designado pela contratante, depois de constatado o cumprimento das obrigagoes da 
CONTRATADA.

3.3 Conforme o Decreto Municipal n9 23.856/2013, os pagamentos aos fornecedores dos Orgaos e 
Entidades da Administragao Publica Municipal Direta e Indireta somente serao efetuados mediante 
credito em conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S/A, salvo as excegoes do art. 59, 
paragrafo unico.

3.4 O pagamento sera realizado pela unidade compradora atraves de credito em conta corrente junto a 
agenda bancaria do BANCO BRADESCO S/A indicada na declaragao ou documento similar fornecido 
por estabelecimento bancario, na forma do disposto no art. 42, § 2® do Decreto Municipal 
13.991/2002, no prazo de ate 20 (vinte) dias uteis, contados da entrega da nota fiscal com planilha 
de composigao de custos e respectivos comprovantes e a aprpMggao das mesmas pela area tecnica4
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Devera vir acompanhada tambem da Nota Fiscal emitida por meio eletrdnico, como prescreve o 
artri-'db'Dfe'creto Estadual n9r9;265/2004ralterado pelo Decreto-Estadual-n9r9.497/05:----- -------------

3.4.1 Para as opera^oes reaiizadas com valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reals) e 
dispensada a apresenta^ao da Nota Fiscal Eletronica, exceto quando promovidas por 
contribuintes inscritos na condigao normal, conforme preve o inciso I do art. 42 do Decreto 
n^. 9.497/05.

3.5 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidate qualquer 
obriga^ao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, sem que isso 
gere direito a reajuste de pre^o.

3.6 Havendo erro no documento de cobran^a ou descumprimento das conduces pactuadas, no todo ou 
em parte, a tramita^ao da fatura sera suspense para que a CONTRATADA adote as providencias 
necessarias a sua corre?ao. Passara a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de 
reapresenta^ao da fatura, devidamente corrigida.

3.7 A Administra?ao podera sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem 
irregularidades no fomecimento dos materials ou no documento de cobran^a.

3.8 O faturamento devera ser entregue na sede da Secretaria Municipal da Saude atraves do Setor de 
Atendimento ao Publico acompanhada dos seguintes documentos.

Nota Fiscal Eletronica de Services, contendo o periodo do Service e o numero do Contrato; 
Demonstrative de faturamento demonstrando o quantitative de servi?o realizado;
Certidoes negatives ou positives com efeitos de negative de regularidade fiscal federal, 
estadual, municipal e.com a Justi^a doTrabalho (CNDT);
Certificado de.regularidade vigente com o FGTS;
Copia do Instrument© Contratual com sua Publicafao e aditamentos, se houver.

I
3.8.1
3.8.2
3.8.3

3.8.4
3.8.5

CLAUSULA QUARTA - DA VIGiNCIA E DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAQAO

4.1 A duragao do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, iniciado em 06 de abril de 2020 tendo seu 
termino em 02 de outubro de 2020.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERACAO

5.1 A alteragao de quaisquer das clausulas ou condigoes contidas neste contrato, so podera ser procedida
atraves de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alineas 
"a" e "b" da Lei n.2 8.666/93.

5.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato 
e as supressoes resultantes de acordo celebrados ehtre as partes, com vistas a atender a 
superveniencia do interesse publico;

CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1 O compromisso de prestagao de servigos so estara caracterizado a partir da assinatura do contrato.

6.2 O recebimento provisorio ou definitive nao exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita
execugao deste contrato, quanto a qualidade, corregao e seguranga do objeto contratado.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada devera executar os servigos conforme disciplinado no Contrato, devendo cumpi/r 
com as obrigagoes descritas no Termo de Referencia,
7.1

/do
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7.2. A Contratada e obrigada a manter, durante toda a execu^ao do contrato, em compatibilidade com as 
obrigagoes por ela assumidas, todas'as condigoes de habilitagao’do edital; "

7.3 A CONTRATADA responsabilizar-se-a por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributarias e as previstas na legislagao especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a 
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

8.1 Seguir o quanto disposto neste Contrato e constante no Termo de Referenda do presente contrato;

8.2 Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste contrato;

8.3 Cabera a CONTRATANTE a fiscalizagao, acompanhamento e monitoramento dos servigos prestados;
I

CLAUSULA NONA - DA ANTIFRAUDE E ANTICORRUP^AO

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante todo o process© de contratagao e de 
execugao do objeto contratual.

9.2 Para os efeitos desta clausula:

l

9.1

(a) "praticas de corrupgao" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa 
de valor com a intengao de influenciar de modo indevido agao de outra parte;

(b) "pratica fraudulenta" significa qualquer ato ou omissao de falsiftcagao, inclusive falsidade ideologica, 
consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um indivfduo para obter beneffcio 
financeiro ou outro de qualquer ordem, ou com intengao de evitar o cumprimento de uma 
obrigagao;

(c) "pratica colusiva" significa uma combinagao entre duas ou mais partes visando alcangar um fim 
indevido, inclusive influenciar indevidamente as agoes de terceiros;

(d) "pratica coercitiva" significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte 
interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as agoes de uma parte;

(e) "pratica obstrutiva" e

(e.l) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagoes ou fazer declaragoes 
falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigagao do Banco sobre 
alegagoes de uma pratica de corrupgao, fraude, coergao ou colusao; e/ou ameagar, assediar ou 
intimidar qualquer parte para que esta nao revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em 
relagao a questoes relevantes para a investigagao, ou para impedir que recorra a investigagao ou a 
conduza, ou,

(e.2) atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspegao e auditoria do Banco, 
nos termos da Clausula 09 abaixo.

9.3 Rejeitara uma proposta de adjudicagao se concluir que o licitante indicado se envolveu, de forma 
direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva 
ao concorrer ao contrato em questao;

I

9.4 declarara viciado o processo de licitagao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a um contrato
se, a qualquer momento, determiner que representantes do Mutuario ou de um beneficiario de 
qualquer parte dos recursos emprestimo envolveram-se em 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de Itl

gticas corruptas, fraudulentas, 
iffo-ou de implementagao do
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contrato em questao, sem que o Mutuario tenha adotado medidas oportunas e adequadas,
-----satisfatorias'acrBancorpara-combater essas praticas-quando-de-sua ocorrencia,-inclusive-por-falhar-

em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas praticas;

9.5 Impora san?oes a pessoa ffsica ou jundica a qualquer tempo, em conformidade com seus 
procedimentos de san?6es aplicaveis, induindo declara-la inelegfvel publicamente, indefinidamente 
ou por prazo determinado, para (i) a outorga de urn contrato financiado pelo Banco e (ii) ser um 
subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de service designado de uma 
empresa elegivel a quern se esta outorgando um contrato financiado pelo Banco.

9.6 Se algum funcionario do Contratado tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a licitacao ou durante a execucao do contrato esses 
profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente.

9.7 0 Contratado devera permitir, e fara seus Subcontratados e Subconsultores permitirem, que o Banco 
e/ou pessoas designadas pelo Banco possam inspecionar o local e todas as contas e registros 
relatives a execugao do Contrato e a apresentafao da proposta, e ter as contas e registros auditados 
por auditores designados pelo Banco, se o Banco assim solicitar.

9.8 O Contratado e seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atengao a clausula sobre 
[Praticas Corruptas ou Fraudulentas], que preve, nomeadamente, que os atos destinados a impedir 
materialmente o exercicio de inspecao do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Sub- 
clausula constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisao do contrato (bem como a uma 
determinacao de inelegibilidade, de acordo com as Diretrizes de Aquisigoes do Banco).

CLAUSULA DtoMA - SAMBOES

10.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipoteses abaixo relacionadas, sera aplicado as sangoes abaixo 
descritas, graduadas conforme a gravidade da infragao, sem prejuizo de sangoes civis e criminais, 
apos o previo processo administrative, garantida a ampla defesa e o contraditorio.

10.2 0 fornecedor sujeitar-se-a, no caso de cometimento de infragoes ou inadimplemento de suas 
obrigagoes, as penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal 6.148/02, Decreto Municipal 
15.984/05, apltcando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes contidas na Lei 
8.666/93 na sua atual redagao e Lei Municipal 4.484/92, sem prejuizo das demais cominagoes 
legais, em especial as seguintes:

10.2.1 Advertencia:

a) quando deixar de juntar os documentos de habilitagao sem justificativa plausivel;

b) quando ocorrer atraso n'a execugao do servigo em ate 10 (dez) dias da data fixada.

10.2.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), alem de suspensao de 12 (doze) 
meses, quando o prestador do servigo deixar de atender as especificagoes tecnicas 
relativas aos servigos a serem prestados, previstas no edital, contrato ou instrumento 
equivalente;

Nos casos de: atraso imotivado na prestagao do servigo, aplicar-se-a:

a) Multa de 0,1% (um decimo por cento) a 0,5% (tres decimos por cento) ao dia, ate o 
302 (trigesimo) dia de atraso total ou parcial do servigo, sobre o valor da nota de 
empenho, e suspensao de 3 (tres) meses;

b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, realizado com 
atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que nao tenha havido o cancelamento da 
nota de empenho ou documento correspondent^/ e suspensao de 3 (tres) meses;
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, realizados com 
atrasos superlores a-30 (trinta) dias; em que haja ocancelamentoda nota.de.empenho 
ou documento correspondente, e suspensao de 6 (seis) meses.

10.2.4 Paralisar a execugao do servigo, sem justa causa e previa comunica^ao a Administragao: 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensao de 12 
(doze) meses.

10.2.5 Multa de at£ 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em 
caso de recusa do adjudicatario em efetuar o refor^o da cau^ao, quando exigida, ou 
assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, 
contados da data de sua convoca;ao.

10.2.6 Ser£ aplicdvel cumulativamente ou nao com outras san^oes, multa convencional de 20% 
sobre o valor da contratacao, na ocorrencia de inexecu^ao total do contrato, e de 10% 
sobre o valor total da contratagao, se ocorrer inexecu^ao parctal, reconhecendo a licitante 
desde jS, os direitos da Administra?ao, nos termos do art. 77 da Lei n*. 8.666/93.

A suspensao temporSria do fornecedor cujo contrato com a Administragao Publica Municipal 
esteja em vigor, impediri o mesmo de participar de outras licita$5es e contrata^oes no ambito do 
Municipto ate o cumprimento da penalidade que Ihe foi imposta.

A declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrafao Publica, impedira a 
pessoa fisica ou juridica de participar de outras licitacoes ou contrata^oes enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da apenagao ou at£ que seja promovida a reabilita^ao perante a propria 
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administragao pelos prejuizos resultantes e, ap6s decorrido o prazo da san^ao aplicada.

As multas aplicadas deverao ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 5 (cinco) dias ou 
serao deduzidas do valor correspondente ao valor do servi^o, apos pr£vio processo administrative, 
garantida a ampla defesa e o contraditorio ou, ainda cobradas judicialmente, a criterio da 
Secretaria Municipal de Gestao - SEMGE.

Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado 
responder^ pela sua diferen^a, a qual seri descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administragao, ou, ainda, cobrada judicialmente.

A multa poder£ ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 
infragao cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragao Publica Municipal.

As penalidades estabelecidas em lei nao exduem qualquer outra prevista neste instrumento, nem 
a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar a contratante ou a terceiros em 
consequencia do inadimplemento das condigoes contratuais.

Os danos e prejuizos serao ressarcidos a Contratante no prazo mdximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, ap6s pr6vio processo administrative, garantida a ampla defesa e o contraditdrio, contado 
da notificagao administrative £ CONTRATADA.

As sangoes previstas neste instrumento sao independentes entre si, podendo ser aplicadas de 
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, a depender do grau 
da infragao cometida pelo adjudicatario.

As sangoes previstas neste edital sao de competencia exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
de Gestao - SEMGE, facultada a defesa do interessado no respective processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vistas.

Para fins de aplicagao de qualquer das sangoes estabelecidas acima, awjgssiveis faltas cometidas ,/ 
pela contratada assim sao definidas: /00

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12
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I - FALTAS LEVE5: pumveis com a aplica?ao da penalidade de advertencia e multas, 
“Caracterizadas'pela inexecu^ao parcial de deveres de-pequena monta(-assim entendidps.

como aqueles que nao acarretam prejuizos relevantes aos services contratados e a despeito 
deles, a regular prestagao dos services nao fica inviabilizada;

II - FALTAS GRAVES: puniveis com a aplicagao da penalidade de multa, caracterizadas pela 
inexecu?ao parcial ou total das obriga?6es que acarretam prejuizos aos services contratados, 
inviabilizando total ou parcialmente a execucao do contrato em decorrencia de conduta 
cuiposa da contratada;

III - FALTAS GRAVfSSIMAS: Puniveis com a aplicacao das penalidades de multas e 
impedimento de licitar e contratar com a Uniao, Distrito Federal, Estados ou Munidpios pelo 
prazo de ate 2 (dois) anos, caracterizadas pela inexecugao parcial ou total das obrigagoes que 
acarretam prejuizos relevantes aos servigos contratados, inviabilizando a execugao do 
contrato em decorrencia de conduta cuiposa ou dolosa da contratada.

clAusula decima primeira- da rescisao

11.1A CONTRATANTE podera rescindir administrativamente o presente contrato nas hipoteses previstas 
no art. 78, incisos I a XII da Lei 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer 
indenizagao, e sem prejuizo das penalidades pertinentes.

11.2A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao Municipio do Salvador, multa de 15% do prego total do 
instrumento contratual, vigente na data da aplicagao, sem prejuizo do pagamento das multas 
moratdrias devidas, por inadimplemento, ate a data da rescisao, caso a rescisao ocorra por sua 
culpa.

11.30 presente contrato podera ser rescindido a qualquer tempo quando da finalizagao do certame 
licitatorio que ira substituir este instrumento ou finda o motivo que desencadeou a emergencia 
(COVID-19), com o pagamento de apenas os servigos prestados ate a sua rescisao. A Contratada 
nao tera direito a qualquer indenizagao fruto desta rescisao contratual.

11.4A rescisao do presente contrato sera restrita ab quantitative previsto neste instrumento.

clAusula d£cima segunda - da resilicao

12.1 A resiligao dar-se-a por conveniencia da Administragaoj desde que devidamente justificada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CESSAO] TRANSFERENCIA OU SUB-CONTRATAQAO

13.1 O presente contrato nao podera ser objeto de cessao, transferencia ,ou sub-contratagao, no todo 
ou em parte.

clAusula decima quarta- das incidencias fiscais

14.10s tributes, emolumentos, contribuigqes fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrencia 
direta ou indireta do presente contrato, serao de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributaria.

i

14.2A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagao de sua proposta os tributes, 
contribuigoes fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos socials e todas as despesas incidentes 
sobre a compra do material, inclusive frete, nao cabendo quaisquer reivindicagoes devidas a erros 
nessa avaliagao, para efeito de solicitar revisao de pregos por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente.

14.3 Ficando comprovado, depots dp negocio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a^yaisquer tributes, encargos, 
emolumentos, contribuigoes fiscais e parafiscais nao incidentes s< compra contratada, tais

A. /
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valores serao imediatamente exclui'dos, com o reembolso do valor porventura pago a 
•CONTRATADA—------- ------------------------------------------ -------- :----------- ---- ------------------------------

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

15.1 Fica estabelecido que na hipotese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 
condi?ao deste contrato, tal faculdade nao importara em nova?ao, nao se caracterizando como 
renuncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA GESTAO DO CONTRATO

16.1 A fiscaliza^ao da presta^ao dos services e a gestao do contrato devera obedecer o quanto disposto 
neste contrato e no termo de Referenda.

16.2 A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os metodos e processes de inspegao,
verifica?ao e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente para 
dirimir questoes decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CONTRATANTES, o presente 
instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Salvador, de PjO/n 1 j) de^?64ZQ

Leonardo Silva Prates
SECRETARY MUNICIPAL DA SAUDE

Fran'
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ANEXO I - TERMO DE REFERENDA

1. OBJETO

Este Termo de Referenda tem por finalidade a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REAUZACAO DE SERVigO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL ITINERANTE (Exame Laboratorial) para 

atender os municipes suspeitos de infec^ao por coronavirus, com a realizagao de diagnostico de triagem, 

conferindo maior agilidade para identifica?ao do virus da COVID19, atraves da detecgao do antigeno.

2. JUSTIFICATIVA

Em meados de Janeiro a imprensa come?ou a reportar casos sobre um "misterioso virus que causava 

problemas respiratbrios", tendo este virus depois sido classificado como um coronavirus e chamado numa 

primeira fase de 2019-nCoV. Inicialmente, 800 pessoas foram infectadas e houve 259 mortes na China, 

mas houve casos tambem no Japao, Tailandia, Coreia do Sul, Franca e Estados Unidos, todos associados a 

pessoas que haviam viajado para a China recentemente. Em 20 de Janeiro a QMS estimava que o numero 

de casos poderia estar proximo de dois mil.

Em 11 de marfo de 2020, o surto foi declarado uma epidemia, sendo que o numero de casos confirmados 

a nlvel mundial atingiu mais de 121.000, sendo em 120 diferentes territories, dos quais mais de 80.000 na 

China. O numero de mortes ascende a 4.300, havendo mais de 1.200 mortes fora da China -1

Devido ao alto crescimento, medidas drasticas ja foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Salvador, 

como a paralizagao das aulas, fechamentos de shoppings e centres comerciais, tudo isso para evitar que 

o virus seja disseminado e center os casos de aumento da epidemia no Municlpio de Salvador-BA.

Muitas medidas estao sendo tomadas no sentido de “achatar a curva" de transmissao do virus, levando 

em consideragao paises em que a epidemia foi controlada (Japao) e usando como referencia o Pais que 

esta sofrendo as consequencias mais graves ate o momento (Italia), nota-se que as medidas educativas e 

o isolamento populacional, se usadas a tempo, ajudam no controle do quadro.2

Nota-se a importancia de tentar manter o controle, como demonstra o seguinte grafico:

1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
2 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51850382
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Porem, sabe-se que em que pese os esforcos desprendidos em "achatar a curva" de transmissao, dia 19 

de mar^o de 2020 foram diagnosticados 428 casos confirmados no Brasil, 11.278 pessoas sobre 

investigagao e 4 mortes oficializadas, segundo os dados divulgados pelo Minist6rio da Saude.3

A velocidade da disseminate e a facilidade com que o virus se propaga, gera preocupa?ao nas 

autoridades. Na regiao da Lombardia, no norte italiano, uma das mais afetadas pelo coronavirus, hospitals 

tern afirmado nao contar mais com teitos disponiveis por causa do pico de infec^oes.2

Outro risco e o de que a equipe de atendimento fique sobrecarregada para al£m do volume de trabalho: 

em fevereiro, a Comissao Nacional de Saude da China afirmou que mais de 1.700 profissionais foram 

infectados pelo virus.

i

0 Minist6rio da Saude informou que estudos apontam que 90% dos casos do novo coronavirus 

apresentam sintomas leves e podem ser tratados nos postos de saude ou em casa. Mas, entre aqueles 

que sao hospitalizados, o tempo de interna?ao gira em torno de tres semanas, o que gera urn impacto 

sobre os sistemas de saude, de acordo com a pasta, ja que os leitos de unidades de tratamento intensive 

(DTI) ficam ocupados por urn longo tempo.4

^0-640 ^
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3 https://saude.gov.br
4 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51850382 1-3T1
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Em discussoes entre os profissionais de Saude, a preocupa^ao com a sobrecarga tern sido unanime, 

baseado no ocorrido durante a ultima pandemia mundial de gripe suina7em'2009, ondeja houve-filas-de— 

espera por respiradores em hospitais e escassez de leitos de UTI. Estudos apontaram que o grau de 

transmissibilidade do COVID-19 e tres vezes superior ao da chamada gripe sufna.4 

As diretrizes preconizadas pela OMS, ANVISA, e autoridades sanitarias competentes de todo o mundo 

diante deste quadro de pandemia pelo novo coronavirus estao voltadas ao isolamento das pessoas, e 

diante de casos suspeitos, principalmente aqueles sintomaticos, deverao procurar assistencia medica em 

unidades de pronto atendimento.5

As UPAs do munictpio de Salvador ja apresentam em sua rotina diaria uma demanda proxima da sua total 

capacidade instalada global, gerando um contigente demasiado de pacientes. Diante desse surto do 

COVID-19, a tendencia e que aumente ainda mais a procura por estas unidades de urgencia e emergencia, 

gerando uma aglomeragao de pessoas nas recepgoes. Notemos que a espera de atendimento e uma 

realidade totalmente contra-indicada para este momento.

A consequencia de tal fato e que possa haver uma dissemina^ao do virus nas proprias unidades citadas, 

nas quais aqueles pacientes que estao contaminados ficarao em contato com os que tern outras 

patologias. As medidas de prevengao e controle de infecgao devem ser implementadas de forma imediata 

e uma delas e que nao haja aglomeragoes, para evitar ou reduzir ao maximo a transmissao viral.

Ainda ha muito para aprendermos sobre a transmissibilidade, a gravidade e outros recursos associados 

ao COVID-19 e as investigagoes estao em andamento em todo o mundo. Ainda nao existe vacina para 

prevenir a infecgao pelo novo coronavirus {COVID-19}. A melhor maneira de prevenir esta infecgao e 

adotar agoes para impedir a propaga'gao do virus.

Portanto, diante de algumas orientagoes previstas por diversas autoridades sanitarias, a Secretaria 

Municipal de Salvador encontra como justificativa plausfvel para o momento emergencial da pandemia, 

a contratagao de empresa especializada (laboratorio) para a realizagao de exames rapidos, pesquisando 

o antigeno (virus), para afastar os pacientes infectados do convicio social, orientando-o da estrategia de 

tratamento.

No cenario atual consiste em um modelo que o cidadao com sintomas procura um posto de saude ou 

Unidade de Pronto Atendimento e na suspeita de coronavirus, e necessaria a coleta de uma amostra qu^ 

sera encaminhada para o Laboratorio Central de Saude Publica (Lacen-BA).

/do

5 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+Tecnica+n+04f202CW 
ANVISA/ab598660-3de4-4fl4-8e6f-b9341cl96b28
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Ocorre que, com a propagate dos casos, as unidades de urgencia e emergencia, assim como o 

Laboratorio Central, ja sinalizam atividades acentuada-que’ja'ap'ontarfrpaTaTima‘sobrecarga da-rede-em 

breve, despertando assim a necessidade de uma maior intervengao Municipal na cria<pao de novas 

estrategias.

Apos a discussao do caso, diante da rapidez com que os fatos se apresentam e antevendo um cenario de 

sobrecarga da rede publica, ja enfrentado em Estados mais atingidos ate o momento (Sao Paulo), dentre 

outras medidas, esta secretaria instaura o presente Termo de Referenda que tern por finalidade a 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVI^O DE DIAGNCjSTICO 

LABORATORIAL ITINERANTE para atender os mumcipes suspeitos de infec?ao por coronavirus, com a 

realiza^ao de teste rapidos diagnostico de triagem (teste point of care) conferindo maior agilidade para 

identifica?ao do virus da COVID19, (antfgono) atraves da detecfao do antigeno.

i

Alem do fator de levar o atendimento ate o cidadao, as unidades estariam de algum modo, filtrando o 

paciente que chegue efetivamente a rede, de modo que os pacientes que apresentarem sintomas leves 

ou que nao estiverem contaminados, seriam atendidos e orientados para casa, mantendo o isolamento 

social.

I

A presente contrata^ao se faz necessaria visto que ha uma iminente crise da rede publica, quanto antes 

medidas forem tomadas, maior sera a chance de alcan^ar os objetivos propostos. Tentar center a curva 

de expansao da transmissibilidade viral e prestar o devido atendimento aos casos suspeitos, sao desafios 

entregues aos gestores de Saude. A seguinte contrata?ao aqui fundamentada, segue com os objetivos que 

serao minimamente detalhados abaixo.

3. CONTEXTUALIZACAO e FLUXO

Os metodos de diagnosticos clinico e diferencial so podem ser validados atraves do diagnostico 

laboratorial;

O diagnostico laboratorial pode ser agilizado atraves de tecnicas de exames de triagem, evoluindo para 

um teste padrao ouro apenas os casos reagentes na triagem;

A Prefeitura Municipal de Salvador busca urn apoio da iniciativa privada para o atendimento de 40 

pessoas do grupo de risco; jJ''

®°-6Periodo de Incubafao

O periodo medio de incubagao da infec^ao por coronavirus e de 5.2 dias, com 

ate 12.5 dias.

40'
•ueD
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Pen'odo de Transmissibilidade

A transmissibilidade dos pacie’ntes infect'adds por SARS-CoV e em media de 7 dias apos ojniciq^dos 

sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavirus (COVID-19) sugerem que a transmissao 

possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas;

Ate o momento nao ha informagao suficiente que defina quantos dias anteriores ao inicio dos sinais e 

sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o virus.

Manifestagoes Clmicas

0 espectro cllnico da infecgao por coronavirus e muito amplo, podendo variar de um simples resfriado 

ate uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavirus nao esta estabelecido completamente o 

espectro, necessitando de mais investigagoes e tempo para caracterizagao da doenga. Segundo os dados 

mais atuais, os sinais e sintomas dmicos referidos sao principalmente respiratorios. 0 paciente pode 

apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.

Complicagdes

As complicagdes mais comuns sao Sfndrome Respiratoria Aguda Grave - SRAG (17-29%), lesao cardiaca 

aguda (12%) e infecgao secundaria (10%). A letalidade entre os pacientes hospitalizados variou entre 4,3% 

e 15%.

Diagnostico Clmico

0 quadro clinico inicial da doenga e caracterizado como sfndrome gripal, no entanto, casos iniciais leves, 

subfebris, podem evoluir para elevagao progressiva da temperatura e a febre ser persistente alem de 3-4 

dias, ao contrario do descenso observado no caso de Influenza. 0 diagnostico depende da investigagao 

clfnico-epidemiologica e do exame ffsico. Essas informagdes devem ser registradas no prontuario do 

paciente para eventual investigagao epidemiologica.

Diagnostico Diferencial

As caracterfsticas clmicas nao sao especfficas e podem ser similares aquelas causadas por outros virus 

respiratorios, que tambem ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, 

tais como influenza, parainfluenza, rinovlrus, virus sincicial respiratorio, adenovirus, outros coronavirus,

entre outros.

... ................ ................................ .. ....................................... ! iii M

Diagnostico laboratorial

0 diagnostico laboratorial pode ser realizado inicialmente em carater de 

metodologias:
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1. Teste rapido imunocromatografico para detecfao qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-COVID- 

19, presente em amostra~s-humanas 'de sangue-total: Esse teste in. vitro vem .auxiliando_no 

diagnostico e triagem precoce da infec?ao pelo COVID-19 em pacientes com sintomas clmicos da 

doen$a;

2. Teste imunoensaio fluorescente para detec^ao do antigeno do COVID-19, presente em amostras 

humanas de swab da nasofaringe e/ou orofaringe, identificando os antigenos virais de 

nucloeprotemas;

0 diagnostico laboratorial considerado padrao ouro para a identifica?ao do novo coronavirus (2019- 

nCoV), agora denominado SARS-CoV2, continue sendo a RT-PCR em tempo real, realizado quando obtido 

resultado reagente para urn dos testes de triagem.

Paciente com 

suspeita 

clinica

Coleta de 

amostra 

biologica

Analise laboratoria

Resultado: 

nao reagente
Resultado:
reagente

Lacen para 

RT-PCR
Lacen para 

Painel Viral
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3.3 Detalhamento:

Estrutura disponibilizada pelo Laboratorio

• Material para coleta;

• EPI's para equipe de coleta;

• Pessoal de coleta;

• Estrutura logfstica;

• Disponibiliza^ao digital de resultado. 

Estrutura disponibilizada pela PMS

Sala de coleta (1 em cada Unidade)

• Poltrona de coleta;

• Armario de apoio

• Pia para higieniza^ao;

Sala de guarda de amostras

• 1 ponto de energia.

4. DIMENSION AMENTO

4.1 Unidades de Saude ou postos volantes: 04 Unidades de saude;

4.2. Deverao ser realizados ate 40 mil exames rapidos para triagem e detec?ao de coronavirus, 

especialmente imunoensaio fluorescente para detecfao do antigeno do COVID-19 (virus)

INfCIO DA PRESTACAO DE SERVICOS5.

Inicio em ate 5 (cinco) dias apos a assinatura do contrato.

QUALIFICACAO TECNICA:6.

6.1 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jundica de direito publico ou privado, em nome da empresa, que 

comprovem a aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licita?ao 

e demonstrar estar em atividade, em especial, (a) funcionamento do servi?o laboratorial, realizando 

service de deteccao para COVID19.

6.3 Para a garantia da qualidade e rastreabilidade dos processes, a empresa precisara apresentar; termo 

de capacidade tecnica, carta de autorizagao do distribuidor e ou importador credenciando a empresa, 

e registro dos reagentes e dos equipamentos junto a Anvisa (Agenda Nacional de Vigilancia Sanitaria).
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