
PROCESSO N.º 16/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação de serviços especializados de laboratório de análises clínicas para realização de até 

200 (duzentos) testes, do tipo RT-PCR, para detecção e controle do novo Coronavírus (Covid-19), em 

atendimento ao Decreto Municipal, que trata do estado de calamidade pública devido ao combate ao 

COVID-19.  

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
A presente contratação visa garantir o diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos de COVID-19 

no Município de Agudo/RS, no âmbito do SUS, conforme especificações, exigências e quantidades 

estabelecidas neste documento, em consonância com os Decretos Municipais vigentes que tratam das 

medidas a serem tomadas no Estado de Calamidade Pública em razão do combate ao novo Coronavírus - 

COVID-19. O público alvo serão os pacientes com sintomas do novo Coronavírus, de acordo com 

avaliação clínica e indicação de testagem pelos serviços de saúde da rede SUS do Município, com o 

intuito de efetuar um diagnóstico precoce, a fim de evitar a sobrecarga de coletas nos Postos de Saúde, a 

fim de evitar a transmissão desenfreada e combater o avanço da pandemia, conforme diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. Justifica-se, também, que em determinadas 

situações, demanda-se um resultado do teste com maior brevidade, visto que em alguns períodos as 

amostras enviadas via 4ª CRS demoram até mais de uma semana para disponibilizar o resultado. 

 

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

3.1. Os testes serão realizados pela empresa MDR FISCHER & CIA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 92.601.426/0003-80, estabelecida na Rua Germano Hentschke, nº 412, Bairro Centro, 

Município de Agudo/RS, Cep.: 96.540-000. 

3.2. A escolha do fornecedor, bem como o preço, decorre de Pesquisa de Preços realizada pela 

Secretaria da Saúde, sendo que o preço é compatível com a realidade de mercado. Além disso, a MDR 

Fischer & Cia Ltda atendeu todas as condições exigidas para a prestação dos serviços, no que tange a 

coleta ser realizada no Município de Agudo. Ainda, o Município possui boa experiência com a prestação 

dos demais exames laboratoriais efetuados por esta empresa através de contratos com o Estado para 

prestação de exames eletivos e exames de urgência via Município. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Pelos testes realizados será pago o valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). 

4.2. O pagamento será efetuado, mensalmente, após a prestação dos serviços, na proporção direta 

de exames realizados, mediante emissão de Nota fiscal e a tramitação do Processo para instrução e 

liquidação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário, 

juntamente com a apresentação dos comprovantes de solicitação médica, devidamente autorizados pelos 

Enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde e/ou pela Secretária da Saúde. 

4.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, 

desde que entregue os produtos, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 
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5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º 

do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

 

7 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 7.1. O recolhimento das amostras para realização dos exames deverá ser efetuado nas 

dependências da Contratada, no mesmo dia da solicitação, ou em data posterior, conforme a solicitação da 

equipe técnica responsável.    

7.2. Os resultados deverão ser remetidos ao Centro de Saúde, situado na Rua Ramiro Barcelos, nº 

250, Agudo/RS, ou para a Unidade Básica de Saúde Tia Laurinha, situada na Rua Arnildo Ehle, nº 35 – 

Bairro Caiçara. 

7.3. Todos os insumos necessários para a realização dos exames, tais como equipamentos, testes, 

reagentes, diluentes, tampões, entre outros, deverão possuir registro na ANVISA, salvo os que não estão 

sujeitos a obrigatoriedade de registro pela Agência reguladora. 

7.4. A empresa contratada deverá fornecer ao funcionário que realizará a coleta dos exames, todos 

os equipamentos de proteção individuais, bem como local/sala individual e adequada para a coleta. 

 

8 – DA FISCALIZAÇÃO: 

 A Coordenação, fiscalização e recebimento dos serviços prestados serão efetuados pela Secretaria 

da Saúde, tendo como responsáveis a Secretária da Saúde Sra. Verônica Peripolli Scardoelli e o 

Coordenador de Saúde Sr. José Eduardo Lopes Farias. 

 

9 – DO RECURSO: 

           As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 8460 

- Recurso 4511. 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020 e posteriores alterações. 

 

Agudo, 26 de março de 2021. 

  

                             

VERÔNICA PERIPOLLI SCARDOELLI 

                                                                                               Secretária da Saúde 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

Agudo, 26 de março de 2021. 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

        Prefeito Municipal 


