
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020 

TERMO DE DISPENSA Nº 011/2020 

 

 

 

1. PREÂMBULO: 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, através do Fundo 

Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob nº 11.386.903/0001-79, neste ato representado pelo 

seu gestor Sr. GINTHER OTTO DREHER, inscrito no CPF sob n° 386.542.379-53, com 

competência delegada como Ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde, conforme Decreto 

nº. 5.288 de 02/01/2020, no uso de suas prerrogativas legais, torna público, para conhecimento dos 

interessados lavra o presente Termo de Dispensa para a contratação dos serviços constantes no item 

04 – OBJETO, de acordo com o art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei Federal nº 

13.979/2020 e regido pelas mesmas, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente. 

 

1.2. Participa a seguinte Unidade Gestora: 

a)  04 – Fundo Municipal de Saúde de Mondaí – CNPJ: 11.386.903/0001-79. 

 

1.2.1. Os serviços objeto do presente Termo serão executados para a Secretaria Municipal de 

Saúde. 

1.3. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

anexos: 

Anexo I:  Termo de Solicitação; 

Anexo II:  Documentos de Habilitação; e 

Anexo III: Termo de Referência. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso IV, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações combinado com o art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei Federal 13.979 de 6 de fevereiro 

de 2020, que dispõem:  

 

Dentre as hipóteses de dispensa de licitação, encontra-se a situação emergencial, prevista no 

inciso IV do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93, in verbis: 

 

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação  que possa ocasionar prejuízo ou 



 

 

comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos e particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da emergência ou calamidade, 

vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 

 

Para Justen Filho (2002, p. 234): 

 

 

“A dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável a 

competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente 

ao interesse público. Toda licitação envolve uma relação de custos e benefícios. Há 

custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais 

da licitação (publicação pela imprensa, realização de testes laboratoriais etc.) e da 

alocação de pessoal. Há custos de tempo, referentes à demora para desenvolvimento 

dos atos da licitação. Podem existir outras espécies de custos, a serem examinadas 

caso a caso. Em contrapartida, a licitação produz benefícios para a Administração. 

Esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação 

mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido. Muitas vezes, sabe-

se de antemão que a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos 

necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela poderão advir. Logo, o 

procedimento licitatório acarretará o sacrifício do interesse público. Impõe-se a 

contratação direta porque a licitação é dispensável. (grifo nosso) 

 

 

Ainda sobre o caso emergencial, segue a definição de Marçal Justen Filho:  

No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 

atendimento a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de 

sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 

pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo 

licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. (JUSTEN 

FILHO,2002:239) - grifo nosso.  

 

 

Conforme comentado, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, encontra-se a situação 

emergencial e de calamidade pública, prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei n°. 8.666/93 já 

supramencionada, e ainda a Lei nº. 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõem especialmente sobre 

as medidas para enfrentamento de emergência em saúde pública decorrente do Coronavírus, o que se 

aplica a situação observada, encontrando fundamentação legal no art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei nº. 



 

 

13.979/2020, in verbis: 

 

 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta 

Lei.  

 § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e 

aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. 

 § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações 

previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome 

do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

 Os fatos geradores da dispensa, previstos no artigo acima, foram listados no art. 4º B, 

do mesmo dispositivo legal, acrescido na lei através da Medida Provisória nº. 926 de 20 de 

março de 2020, que diz: 

 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de:  

 I - ocorrência de situação de emergência; 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

 III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e  

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência. 

 

Assim, a situação narrada coaduna perfeitamente com os dispositivos legais, 

autorizando a contratação pretendida por DISPENSA de licitação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

1. PARA A AQUISIÇÃO: A presente aquisição faz parte das medidas de enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

A aquisição atende demanda urgente, imprevisível em decorrência da declaração da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada 

pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países, inclusive 

no Brasil e Estado de Santa Catarina. 

A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do 

Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O 

enfrentamento de uma epidemia requer a compra de testes para detectar o vírus, o município de Mondaí 

já tem alguns casos confirmados, sendo imprescindível os testes rápidos para o ágil início do 

tratamento adequado e estabelecimento de medidas de distanciamento social para evitar ainda mais a 

disseminação do vírus. 

Trata-se ainda de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma política de saúde 

pública específica, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. 

Os testes rápidos de antígeno, realizados em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe tem 

como principal vantagem os rápidos resultados que permitem maior agilidade na tomada de decisões, 

detectando proteínas do vírus na fase de atividade da infecção, diferentemente do teste de anticorpos, 

que identificam uma resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. 

A referida contratação será de extrema importância, atendendo um fim público, com a finalidade 

de proteger e resguardar o maior bem tutelado, a vida, sendo os testes rápidos um grande aliado na luta 

contra esse vírus que pode ser mortal. 

Neste sentido, considerando o Decreto Municipais n. 5.314, que declara situação de emergência 

no Município de Mondaí para fins de prevenção e enfrentamento do COVID-19, se faz necessária a 

contratação pública de testes rápidos diante da pandemia do Coronavírus em conformidade com a 

Medida Provisória nº. 926 de 20 de março de 2020, do art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei Federal 13.979 de 6 de 

fevereiro de 2020, do art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

3.2. ESCOLHA DOS FORNECEDOR: A escolha do fornecedor deu-se por questões 

objetivas, foi selecionada a propostas mais vantajosa para administração, sendo a empresa contratada 

conhecida no ramo, tendo contratado por diversas vezes com órgãos públicos, idônea e com 

disponibilidade dos produtos em estoque e para pronta entrega, o que diante do atual cenário é essencial 

para atender o interesse público, além disso, o preço é compatível e até abaixo do praticado no 

mercado. 

 

3.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor será de R$ 9.250,00 para a aquisição de 100 

(cem) kit de testes rápidos e o frete e todos demais encargos.  

Tem-se que a realização do certame traria além de gastos desnecessários para a administração, 



 

 

retardaria o processo diante do cenário calamitoso e emergencial que o município se encontra. Assim 

sendo, atendendo o disposto na Medida Provisória nº. 926 de 20 de março de 2020, no art. 4º-E, § 1º, 

foi realizado termo de referência simplificado, contendo estimativas de preços, sendo os valores desta 

dispensa de licitação condizentes com os praticados no mercado. 

 

4. OBJETO:  Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes rápidos de antígeno Sars-Cov-2, 

ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do Covid-19 em amostras de swab da 

nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Mondaí/SC. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS ITENS OBJETO: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 Kit de testes rápidos de antígeno Sars-

Cov-2, ensaio imunocromatográfico, 

para detecção qualitativa do antígeno 

do Covid-19 em amostras de swab da 

nasofaringe e orofaringe. 

Unid. 100 R$ 92,50 R$ 9.250,00 

 

 

4.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

4.2.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 15 dias úteis contados a entrega da 

autorização de fornecimento expedida, em remessa única, no seguinte endereço: Fundo Municipal da 

Saúde, Rua Cristiano Wandscheer, nº 27, Centro, Mondaí/SC. 

 

 

5. CONTRATADA: 

 

5.1. CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, com sede na Rua José 

Benedito Antão, nº 249, Bairro Caicaras, Belo Horizonte, MG, inscrita no CNPJ sob nº. 

02.259.625/0001-06. 

 

 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

6. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

6.1. O valor será de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais). 

 



 

 

6.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

6.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6.3. Quando inadimplente, e período compreendido entre as datas do adimplemento e a 

prevista para o pagamento não for superior a quinze dias, o pagamento será monetariamente atualizado, 

a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para 

a atualização de obrigações tributárias do município de MONDAÍ, vigente na data de seu pagamento. 

6.4. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização do mesmo. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1. As despesas provenientes da contratação do objeto do presente Termo correrão por conta 

da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2020:  

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ;  

Órgão: 12 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE;  

Unidade: 01 – Atividades de Atenção Básica em Saúde;  

Proj./Ativ.: 2.060 – Atividades de Atenção Básica em Saúde;  

Cód. Red. (92) 3.3.90 – Aplicações Diretas - 30.09 – Material Farmacológico 

FONTE DE RECURSOS: 77 – Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/201) 

 

 

8. REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

8.1. REAJUSTE DE PREÇOS: 

8.1.1. Havendo a prorrogação contratual, os preços serão reajustados pelo IGP-DI – Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de 

realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 

1º da Lei Federal nº 10.192/01. 

 

8.2. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO: 

8.2.1. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido para restabelecer a relação que as 

partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 

a justa remuneração do fornecimento do produto/equipamento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 



 

 

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

 

 

 

9.  FORO: 

 

9.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas 

de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de Dispensa, 

independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de MONDAÍ/SC. 

 

 

10. LEGISLAÇÃO APLICADA: 

 

10.1. Aplica-se a este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

b) Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989; 

c) Lei Orgânica do Município de MONDAÍ; 

d) Lei Federal nº 8.666/93; 

e) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

f) Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

g) Lei Federal nº 10.406/02 - Código Civil Brasileiro; 

h) Decreto-Lei nº 3.689/41 - Código de Processo Penal; 

i) Lei Federal nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal; 

j) Lei Federal nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção;  

k) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, 

l) Lei Federal n° 13.979/2020 – Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; e 

m)     Medida Provisória nº. 926 de 20 de março de 2020. 

 

 

11. DELIBERAÇÃO: 

 

11.1. Nada mais havendo a tratar e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, 

encerra-se o presente Termo de Dispensa de Licitação, sendo assinado pelo responsável da unidade 

requisitante e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações designados pela Portaria nº. 

261/2019, encaminhe-se à Autoridade Competente para que produzam seus efeitos legais. 



 

 

 

Mondaí/SC, em 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

Raquel Kolling 

Farmacêutica 

CPF nº 017.041.719-03 

Solicitante 

 

 

 

 

 

2.2. Comissão Permanente de Licitações: 

 

 

 

 

  

 

Sidnei Rodrigues Fábio Junior Blank Rejane A. Markoski 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 702.703.179-53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 

I – OBJETO 

Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes rápidos de antígeno Sars-Cov-2, 

ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do Covid-19 em amostras de swab 

da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Mondaí/SC 

 

II – ENCAMINHAMENTO 

 

 

Sr. Gestor do Fundo, 

 

 

Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação o Processo de Dispensa de Licitação 

nº 030/2020, para o qual solicitamos a possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de 

Ratificação do Processo. 

 

Mondaí (SC), 24 de agosto de 2020. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

Sidnei Rodrigues Fábio Junior Blank Rejane A. Markoski 

Presidente Membro Membro 

CPF n. 022.902.709-11 CPF n. 047.969.529-69 CPF n. 702.703.179-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Tendo em vista a necessidade de aquisição de testes rápidos de antígeno para 

enfrentamento da calamidade publicada causada pelo Covid-19 e, considerando o parecer jurídico 

favorável, RATIFICO a presente Dispensa de Licitação, nos termos e condições constantes dos autos. 

Publique-se a presente decisão. 

 

 

Mondaí (SC), 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Saúde 

Responsável pela Demanda: Ginther Otto Dreher  

E-mail: saúde@mondai.sc.gov.br 

1. Objeto: Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes rápidos de antígeno Sars-

Cov-2, ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do Covid-19 em 

amostras de swab da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de 

Mondaí/SC. 

2. Justificativa da necessidade da contratação 

A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de 

Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, 

imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da 

pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-

Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países. 

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº  926, de  20 

de março de  2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado 

de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 

13.979/2020, em virtude da situação emergencial. 



 

 

Não será exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art. 4º-C, Lei 

Federal nº 13.979/2020. 

Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, uma vez que está presente a urgência de 

atendimento da situação epidemiológica a fim de adquirir os testes necessários para uso de 

pacientes com síndrome gripal, suspeita e confirmados para o COVID-19, conforme 

solicitado pelas autoridades médicas da Secretaria de Saúde de Mondaí, testes estes 

necessários para o ENFRENTAMENTO da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o que 

requer pronta aquisição do item indicado.   

3. Descrições e quantidades  

Item DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO UNID.  QUANT. 

1 

Kit de testes rápidos de antígeno Sars-Cov-2, ensaio 

imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do 

Covid-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe 

Un. 100,00 

Mondai/SC, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ORDENADOR DE DESPESAS 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm


 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ  

 

 

 

DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO AO SETOR JURÍDICO 

 

 

DISPENSA Nº 011/2020  

Processo Administrativo n.° 030/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020 

 

 

1. DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA 

1.1. Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de 

Referência, visando à contratação, por dispensa de licitação, emergencial de 100 (cem) unidades de 

testes rápidos de antígeno Sars-Cov-2, ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do 

antígeno do Covid-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo 

Municipal de Saúde de Mondaí/SC. 

 

2.DA PESQUISA DE PREÇO 

2.1. Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme 

art. 4º-E, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979/2020, abaixo relacionados: 

2.1.1 contratações similares de outros entes públicos; e 

2.1.2  pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. 

2.2 Considerando a condição emergencial, não há priorização entre os parâmetros, vez que a própria 

pesquisa de preços pode ser dispensada pelo órgão desde que justificadamente. A Lei Federal não 

elenca a priorização dos parâmetros a serem utilizados à obtenção dos preços de referência. 

2.3 Da mesma forma, não se exige que o preço de referência para a contratação seja obtido a partir 

de um quantitativo mínimo de preços coletados. Considerando que a contratação almejada pode estar 

inserida nas contratações rotineiras do órgão, bastaria, portanto, coletar as últimas contratações. 

2.4. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na 

tabela a seguir:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

Item Descrição/Especificação Unid. Quantidade Preço Estimado Preço total 

estimado 

1. Kit testes rápidos de antígeno Sars-Cov-2, 

ensaio imunocromatográfico, para detecção 

qualitativa do antígeno do Covid-19 em 

amostras de swab da nasofaringe e 

orofaringe, destinados ao Fundo Municipal 

de Saúde de Mondaí/SC 

Unid. 100 R$ 107,00 R$ 10.700,00 

 

3.DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Consoante o art. 14 da Lei Federal nº 8.666/de 21 de junho de 1993, faz parte da instrução 

processual a previsão de recursos orçamentários, conforme documento anexo. 

 

4. CONCLUSÃO 

4.1. Diante do exposto, sugerimos encaminhar os autos para análise jurídica, para, caso de acordo, 

encaminhar para a contratação. 

 

 

Mondaí/SC, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

Ordenador de Despesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ  

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DISPENSA Nº 011/2020  

Processo Administrativo n.° 030/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13.979/2020 

 

 

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes rápidos de antígeno Sars-Cov-2, ensaio 

imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do Covid-19 em amostras de swab 

da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Mondaí/SC, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Item Descrição/Especificação Unid. Quantidade Preço 

Estimado 

1. Kit de testes rápidos de antígeno Sars-

Cov-2, ensaio imunocromatográfico, 

para detecção qualitativa do antígeno do 

Covid-19 em amostras de swab da 

nasofaringe e orofaringe. 

Unid. 100 R$ 107,00 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria do 

Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O 

enfrentamento de uma epidemia requer a compra de testes para detectar o vírus, o município 

de Mondaí já tem alguns casos confirmados, sendo imprescindível os testes rápidos para o 

rápido início do tratamento adequado após testado positivo e medidas de distanciamento social 

para evitar ainda mais a disseminação do vírus. 

2.2. A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando por base a 

doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 

orientações dos órgãos oficiais de saúde. 



 

 

2.3. Neste sentido é necessária a contratação pública de testes rápidos de forma emergencial para o 

enfrentamento da transmissão comunitária do vírus em conformidade com a Lei nº 13.979 de 

2020, nos termos deste termo de referência. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os bens objeto da presente contratação são classificados como comuns, pois os padrões 

de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos no item 1. DECLARAÇÃO 

DO OBJETO, por meio de especificações usuais no mercado.  

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 

4.1. Na hipótese de haver restrição de fornecedores, a autoridade competente, 

excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 

relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de 

habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 

Constituição, conforme modelo constante do Anexo I. 

4.2. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados da entrega da Autorização de 

Fornecimento, em remessa única, no seguinte endereço: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Rua 

Cristiano Wandscheer, 27 – Centro – Mondaí (SC) 

4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.4. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental:  

4.4.1 Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 3 da 

Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e 

normativos correlatos. 

4.4.2 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar material 

constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei nº 6.938/81 e 

regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras, ANVISA, ou certificação energética), além de atentar 

para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.  

4.4.3 DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL e CULTURAL: A contratação 

atende as diretrizes da Lei nº 13.979/20, além de atingir diretamente as necessidades sociais, haja 

vista ser o objeto para imediato combate a pandemia coronavírus, bem como seguir alinhada aos 

padrões nacionais de aquisição para enfrentamento da calamidade.  

 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (dias) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 



 

 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

Município de Mondaí/SC, 24 de agosto de 2020  

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ORDENADOR DE DESPESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Processo Licitatório nº 030/2020 

Dispensa de Licitação nº 011/2020 - FMS 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA  

Destinatário: SETOR CONTÁBIL 

 

 

 

1.         Versa o presente sobre a Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes 

rápidos de antígeno Sars-Cov-2, ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do 

antígeno do Covid-19 em amostras de swab da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo 

Municipal de Saúde de Mondaí/SC, com fulcro no disposto no art. 4º, da Lei Federal n. 

13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.º 926/2020. 

2.       Necessário informar que o objeto contratado corresponde tão somente à parcela 

necessária para o enfrentamento do COVID-19, nos termos já declarados nos autos e no 

Projeto Básico. 

3.     Impende destacar que a proposta é a mais vantajosa para a Administração e, com 

objetivo de comprovar a vantajosidade, foi realizada pesquisa em cesta de preços válida que 

demonstrou que os preços estão compatíveis com os praticados, conforme Mapa Comparativo 

de Preços. 

4.     Assim, encaminho os autos para emissão de Certificado de Disponibilidade 

Orçamentária no valor de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais). 

 

Mondaí, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Gestor do Fundo Municipal da Saúde 

Ordenador de Despesas 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

 

 

PROCESSO N.º 030/2020 

OBJETO: Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes rápidos de antígeno Sars-

Cov-2, ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do Covid-19 em 

amostras de swab da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de 

Mondaí/SC. 

 

VALOR TOTAL: R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) 

 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ;  

Órgão: 12 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE;  

Unidade: 01 – Atividades de Atenção Básica em Saúde;  

Proj./Ativ.: 2.060 – Atividades de Atenção Básica em Saúde;  

Cód. Red. (92) 3.3.90 – Aplicações Diretas  - 30.09 – Material Farmacológico 

FONTE DE RECURSOS: 77 – Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/201) 

 

 

 

Para o fim de previsão orçamentária e no exercício da função de ordenador de despesas, nos 

termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei 200/67; dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988; 

do inciso III do § 2º e do § 9º do art. 7º, do art. 14 e do art. 39, todos da Lei 8.666/93; dos 

artigos 16 e 17, da Lei Complementar nº 101 de 2000; e, por fim, com supedâneo no disposto 

no art. 4º, da Lei Federal n. º 13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória n.º  

926/2020; consoante ao que consta da instrução do presente processo, DECLARO possuir 

Dotação Orçamentária suficiente para a cobertura da despesa que se pretende realizar, 

conforme objeto, valor e rubricas orçamentárias.  

 

 

Mondaí, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

Ordenador de Despesas 

  



 

 

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA 

 

 

PROCESSO N.º 030/2020 

OBJETO: Aquisição emergencial de 100 (cem) unidades de testes rápidos de antígeno Sars-

Cov-2, ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa do antígeno do Covid-19 em 

amostras de swab da nasofaringe e orofaringe, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de 

Mondaí/SC. 

 

VALOR TOTAL: R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) 

 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ;  

Órgão: 12 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE;  

Unidade: 01 – Atividades de Atenção Básica em Saúde;  

Proj./Ativ.: 2.060 – Atividades de Atenção Básica em Saúde;  

Cód. Red. (92) 3.3.90 – Aplicações Diretas  - 30.09 – Material Farmacológico 

FONTE DE RECURSOS: 77 – Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/201) 

 

Com fulcro no disposto no art. 4º, da Lei Federal n. º 13.979/2020, com redação dada pela 

Medida Provisória n.º 926/2020, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, 

AUTORIZO a realização da despesa, por meio de dispensa de licitação emergencial, vez que 

o objeto está adequado e limitado tão somente à parcela necessária para o enfrentamento do 

COVID-19, no âmbito da Secretária de Saúde do Município de Mondaí. 

 

 

 

Mondaí, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

GINTHER OTTO DREHER 

Gestor do Fundo Municipal da Saúde 

Ordenador de Despesas 

 


