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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2021  
PROCESSO Nº 399/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 10.000 (dez mil) testes rápidos do 

Laboratório ABBOTT para detecção do antígeno da COVID-19 para utilização da UPA 24 horas, de 
acordo com as especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº: 10.869.890/0001-26 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76941 COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE ABBOTT UNIDADE 10.000,00 46,50 465.000,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 61/2021 R$ 465.000,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/93. 

Considerando o aumento constante do número de casos, óbitos e taxa de internação 
hospitalar em relação a patologia COVID-19, além da demora do resultado frente ao teste 
RT-PCR. 

Considerando que as coletas diárias de possíveis casos positivos não baixa de 300 
pacientes ao dia.  

Considerando a superlotação da UPA 24 Horas e consequentemente do Hospital São 
Francisco atendendo retaguarda e Hospital Regional sendo referência nos atendimentos mais 
graves.   

Para tanto, a Secretaria de Saúde, após análise do quadro constatou a necessidade da 
aquisição do Teste Rápido de Antígeno para COVID-19, sob forma de dispensa emergencial, 
baseada na Lei nº 8.666/93, artigo 24, inciso IV. 

A aquisição do teste tem por objetivo agilidade no diagnóstico e conscientização da 
população quanto ao isolamento, além do gerenciamento de leitos de internação na Unidade de 
Pronto Atendimento 24 Horas – UPA, a qual atualmente possui 32 leitos de internação e 
necessita diferenciar o paciente positivo do suspeito, devido o alto risco de transmissibilidade 
da doença, ou seja, buscando intensificar o que até o momento tem evidências quanto a 
prevenção e disseminação do Coronavírus. 

Conforme Parecer nº 04/2020, emitido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM): 
“Existem, portanto, muitas evidências relacionadas a prevenção da disseminação da infecção pelo 

coronavírus, à identificação precoce dos casos, ao isolamento social e ao cuidado aos pacientes com 

COVID-19, em especial aos mais graves, que necessitam de internação hospitalar. A assistência a todas as 

pessoas, baseada em cuidados gerais de excelente qualidade, é, no momento, a prioridade no enfrentamento 

da pandemia COVID-19.” 
Desta forma, com a aquisição do teste, buscamos intensificar o que já possui evidência 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

 

contra a pandemia COVID-19. 
Estima-se que a quantidade de 10.000 testes rápidos seja suficiente apenas para o período 

de 30 dias, tendo em vista a média diária de 300 testes na UPA e a imprevisibilidade sobre o 
aumento dos casos novos. 

Ainda, a contratação direta mostra-se mais eficiente para o caso, já que se tratam de 
materiais/produtos de intensa procura no setor de saúde, o que acarreta na rápida 
indisponibilidade de estoque por seus fornecedores e a realização de um processo licitatório não 
garante o seu fornecimento, além de poder resultar frustrado/deserto diante da grande 
oscilação dos preços que o mercado vem apresentando. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional 

programática 
Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

5230 08.006 10.122.1001.2.100 3.3.90.39.50.40 000 444,00 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados a E.C. 29/00. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, é 
de parecer favorável a contratação da empresa AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº: 10.869.890/0001-26, com sede na Av. Prefeito Guiomar Lopes, nº 
143, Sala B, CEP 85.602-510, Francisco Beltrão – PR. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 

do Município. 
Francisco Beltrão, 25 de maio de 2021. 

 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 61/2021, em 25 de maio de 2021. 

 
 

                             Cleber Fontana 
                           Prefeito Municipal 


