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MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

  

Processo Administrativo n. 01/2020 

 

Dispensa de Licitação n. 01/2020 

 

 

 

Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, pessoa jurídica de direito público interno, com 

endereço na Rua 07 de setembro, n. 1.600, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 

11.417.744/0001-22, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, Edgar Brandini, no 

uso das suas atribuições legais, em conformidade a Lei 8.666/93, torna público o presente 

edital. 

 

 

01 - OBJETO 

 

Aquisição, com recursos próprios e/ou vinculados, através da Secretaria de Municipal de 

Saúde e Assistência Social, de kit de diagnóstico IGG/IGM para o COVID-19 (aprovado 

pela ANVISA), para a testagem de pacientes suspeitos de portarem o vírus Corona, 

conforme especificado abaixo: 

 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 300 KIT kit de diagnóstico IGG/IGM para 

o COVID-19, teste rápido 

umunocromatográfico para a 

detecção qualitativa de anticorpos 

IgG e IgM anti-COVID-19, 

presente em amostras humana de 

sangue total, soro ou plasma. 

Apresentação em cassete. Cada kit 

contem: dispositivo de teste 

embalado unitariamente, pipetas 

capilares, frasco de solução 

tampão/diluente, manual de 

instruções. 

R$  

50,00 

R$ 

15.000,00 

 TOTAL: R$ 

15.000,00 
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02 – JUSTIFICATIVA 

 

O Município de Lacerdópolis teve o primeiro caso confirmado em 28 de junho e desde então 

a quantidade de pacientes que estão testando positivo para o Coronavírus vem aumentando 

consideravelmente.  

 

A transmissão do vírus já é comunitária.  

 

Assim, a aquisição de testes rápidos é necessária para se ter conhecimento o mais breve 

possível quais e quantos são os portadores ou não do vírus e, com isso, ajudar no controle 

(adoção das medidas de isolamentos social, por exemplo) e combater a disseminação do 

mesmo.  

 

Quanto antes vier o diagnóstico, antes o paciente poderá ser tratado também, evitando-se o 

risco de complicações e até mesmo a morte. 

 

 

03 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A dispensa de licitação concernente à despesa especificada neste processo tem amparo na 

Lei Federal n. 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 (dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019). 

 

O Governo do Estado de Santa Catarina e o Município de Lacerdópolis também editaram 

decretos de situação de emergência em virtude da Pandemia por conta do COVID-19. 

 

A licitação também poderia ser dispensada neste caso nos termos do art. 24, inciso II da 

Lei n. 8.666/93, com as alterações promovidas pelo Decreto Federal n. 9.412 de 18 de 

junho de 2018, o qual aumentou o valor para dispensa de licitação para R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos). 

 

É importante ressaltar que a Assessoria Jurídica deste município segue o mesmo 

entendimento da Assessoria Jurídica da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, no 

sentido de que a aplicação do Decreto Federal n. n. 9.412 de 18 de junho de 2018 tem 

aplicação cogente e imediata, independendo, portanto, de regulamentação municipal. 

 

 

04 - FORNECEDOR 

 

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 05.993.698/0001-07, 

com endereço na rua Lídio Oltramari, n. 1.796, Bairro Fraron, Pato Branco/PR, CEP 85503-
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381, representada por sua sócia e administradora, Tatiana Trevisan, CPF 534.903.201-15, 

RG 715.938 SSP/MT. 

05 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A razão da escolha deve-se ao fato de que a empresa supracitada foi a que ofertou o menor 

preço. 

 

 

06 - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1 - Pelo fornecimento do objeto acima, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, em 

moeda corrente, mediante depósito ou transferência, o valor global R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), numa única parcela, quando da entrega efetiva dos produtos. 

 

6.2 - O preço acima comporta todas as despesas (inclusive frete) para o fornecimento do 

objeto e não sofrerá reajuste nem atualização de valores. 

 

6.3 - Não serão pagos valores antecipadamente. 

 

6.4 - Os dados bancários para pagamento serão indicados posteriormente. 

 

6.5 – A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Fundo 

Municipal de Saúde de Lacerdópolis (CNPJ 11.417.744/0001-22). 

 

6.6 - A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas 

exigências inviabilizará o pagamento e serão devolvidas, isentando Fundo Municipal de 

Saúde de Lacerdópolis do ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor. 

 

6.7 – A(s) Nota(s) Fiscal(i)s devolvida(s) pelos motivos mencionados nos itens anteriores 

será(ão) paga(s) em até 10 (dez) dias contados da reapresentação 

 

 

07 – VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência é até 31 de dezembro de 2020, a iniciar-se com a publicação do mesmo 

na imprensa oficial do Município de Lacerdópolis (art. 61, § único da Lei 8.666/93). 

 

 

08 - EXECUÇÃO 

 

8.1 - O fornecimento do objeto da presente dispensa ocorrerá de forma única e através de 

solicitação do Secretário Municipal de Saúde de Lacerdópolis. 
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8.2 - Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis. 

 

8.3 - Local de entrega: Unidade Básica de Saúde Central (Rua sete de setembro, n. 1.600, 

Centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000). 

8.4 - A fiscalização do objeto deste processo licitatório ou administrativo de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação ocorrerá conforme Decreto n. 30 de junho de 2019. 

 

 

09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente: 

 

ORGAO 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE 01 - SERVIÇOS DE SAÚDE 

Proj/At. 10.301.1012.2.057 – MAT. MÉDICO, HOSP. ODONT. LABORATOR. 

Compl.Elem.   3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Labor (17) 

Recurso 0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 

Compl.Elem.  3.3.90.39.50.00.00.00 – Serv. Médico-Hospitalar, Odontológ. e Labor (16) 

Recurso          0038-Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União 

 

 

10 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço equivale ao valor pago à contratada pelos itens a serem fornecidos. 

 

 

11 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa apresentou toda a documentação necessária para a realização do contrato 

(checklist enviado pelo município). 

 

Lacerdópolis/SC, 08 de julho de 2020. 

 

 

___________________________________________ 

Comissão de Licitações 


