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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2023  

PROCESSO Nº 90/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição emergencial de 5.000 unidades de testes rápidos para detecção do antígeno de 

COVID-19, para atender a rede municipal de saúde, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA (CGLA Distribuidora Med) 

CNPJ: 11.327.892/0001-56 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

1 76941 COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE 

ABBOTT    

5.000 UN 14,50 72.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 11/2023: R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos 

reais). 

 

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

 

Considerando o aumento constante do número de casos positivos em relação a patologia COVID-19, e 

considerando que as coletas diárias incluindo Unidade de Pronto Atendimento UPA 24HS, Centro de Saúde 

da Cidade Norte e Unidades de Saúde de possíveis casos positivos não baixam de 500 pacientes por semana; 

 

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 de licitação. 

 

A aquisição do teste tem por objetivo agilidade no diagnóstico e conscientização da população quanto ao 

isolamento. 

 

Estima-se que a quantidade de 5.000 testes rápidos seja suficiente para o período de 03 (três) meses, tendo em 

vista a média diária de 100 testes feitos entre a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas, Centro de 

Saúde da Cidade Norte - CSCN e Unidades Municipais de Saúde. 

 

Ressalto que não temos licitação própria para esse tipo de aquisição, sendo que a aquisição destes testes era 

realizada através do Consorcio da Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS, que conforme ofício 

emitido pela mesma informa que não há licitação vigente deste item e que o mês de março de 2023 é a previsão 

para disponibilizar estes itens para a compra. 

 

A Secretaria de Saúde estava recebendo um quantitativo pequeno de testes rápidos para Covid-19 via SESA 

que no momento também não tem disponível para os municípios. 

 

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. 

 

Dessa forma, faz-se necessária esta dispensa de licitação, onde os preços foram coletados e apresentados nos 

orçamentos anexos. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5050 08.006 10.122.1001.2.043 3.3.90.39.50.20 000 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados a receita: E. C.29/00. 

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa CLAUDETE 

DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.327.892/0001-56, estabelecida na Rua 

Irmão Cirilo nº 1790, Bairro Jardim Seminário - CEP: 85.605-575, no Município de Francisco Beltrão/PR, 

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de 

Referência e anexos, que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 11/2023, em 01 de fevereiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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