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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021  
(Justificativa n° 1475/2021) 

PROCESSO Nº 35738/2021 

 

 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição emergencial de testes rápidos para detecção do COVID-19, em função da continuidade da 

Pandemia, conforme Termo de Referência, Anexo I. 

 

2. CONTRATADA: 
2.1. BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI, CNPJ n° 

28.114.563/0001-20, com sede na Avenida Guilherme Schell, 3140 – loja 103, Fátima, Canoas/RS, CEP 

92.200-714. 

  

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 26.094,00 (vinte e seis mil e noventa e quatro 

reais), sendo o valor unitário de cada teste rápido antígeno R$ 22,80 (vinte e dois reais com oitenta 

centavos), totalizando 1.000 (mil) unidades e o valor unitário de cada teste rápido de anticorpos IGG/IGM 

R$ 10,98 (dez reais e noventa e oito centavos), totalizando 300 (trezentas) unidades. 

3.2. O prazo de entrega dos testes será de até 5 (cinco) dias úteis após recebimento da Ordem de 

Fornecimento e Nota de empenho. 

3.3. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) livre(s) de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, 

cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

3.4. Caso seja verificada a não conformidade de algum produto o licitante deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; 

3.5. Os testes rápidos devem ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados da servidora 

Isabelle Wegner de Barros, CPF 026.776.570-31,  Rua Moisés Cantarelli, nº 386, acesso pela Rua Nossa 

Senhora do Calvário. 

3.6. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos. 

 

4. ORÇAMENTO: 

4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Depto de Vigilância em Saúde – Secretaria de Saúde 

10.122.0031.2.164 – FMS Enfrentamento da Emergência Covid-19 

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.30.3600 – Material Hospitalar 

Recurso financeiro: 

4511 – CUSTEIO-210- Enfrentamento da Covid-19 

 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. A dispensa de licitação por emergência, encontra amparo jurídico, tendo em vista que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, conforme estipula nossa Carta Magna, em seu Art. 196, in verbis: 

 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

 

Como forma a prevenir/minorar os impactos, medidas urgentes veem sendo adotadas no dia-a-dia 

do Município e em especial da Secretária de Saúde. 

Recentemente, a Medida Provisória n° 1.047/2021 autorizou a aplicação de tal modalidade especialmente 

no combate a pandemia, vejamos: 
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Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de 

bens e a contratação de serviços. Inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da pandemia da covid-19. 

 
Destaque-se que a nova Lei tornou-se presumíveis determinadas condições: 

 
Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso I do 

caput do art.2°, presumem-se comprovadas a: 

I - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância nacional 

decorrente da pandemia de covid-19; 

II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que tarta o inciso I; 

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

equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e 

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

emergência. 

 

Portanto tendo a saúde como um direito para todos, compete ao poder público garanti-la, desta forma, à 

aquisição de testes rápidos de antígeno e de anticorpos IGG e IGM para diagnóstico de COVID-19, tem o 

intuito de atender a demanda do centro de atendimento e enfrentamento ao COVID-19, que vem se 

defrontando diariamente com o aumento de casos suspeitos no Município. Durante a Pandemia, que 

persiste, os testes tem auxiliado na decteção qualitativa específica dos casos suspeitos de COVID-19, 

assegurando aos usuários as condições adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo 

CORONAVÍRUS (COVID-19) do Ministério da Saúde.   

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com o valor de mercado dos produtos. Além disso, a aquisição será 

realizada por menor preço unitário. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 2º, Medida Provisória 1.047/2021 e a Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas posteriores alterações. 

 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

 

Restinga Sêca, 01 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Item Descrição do Item Unid. Quant. Valor Unit. Valor total (R$) 

1 TESTE RÁPIDO ANTÍGENO unidade 1.000 R$ 22,80 R$ 22.800,00 

2 
TESTE RÁPIDO de anticorpos 

IGG/IGM 
unidade 300 R$ 10,98 R$ 3.294,00 

Valor Total: R$ 26.094,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


