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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7/2020 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ/SC 

 

 

1 – DO OBJETO/PROPOSTA 

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 

DE DESINFECÇÃO/ SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE JABORÁ-SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  

 

O ano de 2020 teve início com a notícia da descoberta de um novo vírus causador de 

doença pulmonar grave, conhecido como o Novo Coronavírus (Covid-19).  

Após contaminar inicialmente pessoas na China, tal vírus alastrou-se pelo mundo todo, 

sendo detectado em diversos países. Como consequência da disseminação, em 11 de março de 

2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou o nível de contaminação à pandemia. 

Nesta data já havia registros de contaminação em 115 países. 

No Brasil o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no final de fevereiro. De lá para 

cá, o País registra até o momento 66.896 casos da doença. No Estado de Santa Catarina, os 

dois primeiros casos foram registrados no dia 12 de março, e atualmente já somam 1.476 

casos de Covid-19, com 44 mortes.   

Já em nosso Município, o primeiro caso confirmado foi registrado no dia 22 de abril, 

tendo o Município na data de hoje, 07 de maio, 06 casos registrados. Não obstante aos 

primeiros casos registrados em Jaborá, o que se observa na região é um crescimento quase 

que desordenado, dia após dia, do número de infectados pela doença. 

Atualmente a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle 

e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença no Município , sendo que a utilização dos equipamentos de proteção individual são  

essenciais para todos os profissionais de saúde, e que o fornecimento dos mesmos é de 

responsabilidade da Administração Municipal; 

Em se tratando de uma pandemia, o Fundo Municipal de Saúde não estava preparado 

para um uso tão acentuado do referido item, o que levou a falta do produto no mercado, uma 

vez que a demanda aumentou mundialmente. 

Essa situação tem impactado a economia, as relações sociais em todo o mundo, e 

inserido no mundo jurídico diversas implicações, especialmente no que tange às relações 

contratuais. Diante do atual cenário, uma das importantes questões envolve as contratações 

públicas, tendo em vista a premente necessidade de os governos agirem com rapidez para 

atender os anseios da população. 

Nesse sentido, foi instituído no âmbito Federal com repercussão nos demais, a Lei nº 

13.979/2020 que, apesar de não afastar o regime de contratação da Lei nº 8.666/1993, 

estabelece condições de exceção em função do momento excepcional. 

Prevê o artigo 4° da referida Lei que “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.” 
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Dessa forma, considerando o crescente número de casos, a realidade do Município e 

da Região, bem como a necessidade de estratégias que possam contribuir para 

proteger/minimizar o contágio e os riscos nas unidades de Saúde, a realização deste serviço, 

contratado por meio desta dispensa de licitação se faz imprescindível para assegurar as 

medidas de enfrentamento da doença. 

Diante do exposto, justifica-se a presente dispensa de licitação, a qual está pautada na 

situação de emergência decorrente da disseminação do Covid-19. 

 

2.1 DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Em conformidade com o que prevê o art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93: 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 

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

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

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 ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

 

Face a situação excepcional de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da infecção humana pelo COVID-19, foi editada a Lei federal nº 

13.979/2020 (alterada pelas Medidas Provisórias nºs 926/2020, 927/2020, 928/2020 e 

951/2020), que traz ao ordenamento jurídico novas regras/possibilidades para as contratações 

públicas.  

Nesse sentido, destacamos o disposto no art. 4° e 4º “B”, inciso I a IV, 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. 

 

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

se atendidas as condições de: 

I - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória 

926/2020) 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (Incluído pela 

Medida Provisória 926/2020) 

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

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e (Incluído pela Medida 

Provisória 926/2020) 

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

emergência. 

 

 Assim, as condições necessárias para a contratação do objeto da presente licitação são 

compatíveis com a legislação vigente, não havendo óbice à contratação. 

 

3. DA EMPRESA CONTRATADA 
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DETETIZADORA JOAÇABENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

86.993.037/0001-83, estabelecida na Avenida Caetano Natal Branco, 2397, Bairro Frei 

Bruno, no Município de Joaçaba SC, neste ato representado pelo Sr. Felix Antonio 

Lazzarotto, portador da Carteira de Identidade nº 5009680306 e CPF nº 227.742.54000 

residente e domiciliado na cidade de Joaçaba, SC. 

 

3.1 DA JUSTIFICATIVA PELA ESCOLHA DA CONTRATADA  

 

Na presente dispensa de licitação temporária, vigente enquanto perdurar a emergência 

de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19) a escolha da contratada deu-se em 

razão do valor, conforme estimativa de preços obtidos através de pesquisa de preço com 

empresas do ramo.   

Dessa forma, os fornecedores foram escolhidos, considerando o menor preço 

apresentado dentro do valor de mercado e a disponibilidade de entrega do produto, sendo que 

outros fornecedores não teriam o produto para entrega imediata conforme a situação exige. 

 

4. DO VALOR CONTRATADO 

 

4.1 Fica contratado o valor total de R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta 

reais) referente a prestação dos seguintes serviços, suficientes ao atendimento da demanda no 

momento: 

 

Item Descrição Uni. Marca Qtde. Unit. R$ Total R$ 

01 

Prestação de serviço de 

Desinfecção interna e externa 

em 02 (duas) unidades de saúde 

do Município de Jaborá: 

Unidade 01 – Antigo Hospital: 

área total de 485m² ; 

Unidade 02 – Posto de Saúde 

Central: área total de 415 m².  

A desinfecção deverá 

compreender nas áreas externas 

as calçadas, frentes e entradas e 

na área interna as entradas, 

salas, equipamentos, paredes, 

banheiros, balcões de 

atendimento, cadeiras, móveis 

em geral, armários e área onde 

há circulação de pessoas. 

Os desinfetantes utilizados 

deverão ser a vase de 

quaternário de amônia e 

peróxido de hidrogênio. 

Unit. 

Detetizadora 

Joaçabense 

04 R$ 990,00 R$ 3.960,00 

TOTAL: R$ 3.960,00 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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5.1 Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, 

com fulcro no art. 4º da Lei nº 13.979/20. 

  

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

6.1 O contrato terá vigência pelo período de 60 (sessenta) dias, prorrogável por 

períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da 

Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. 
6.2 A execução do contrato será iniciada imediatamente após a sua publicação, na 

forma que segue: 

 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO. 

 

7.1 O prazo para o início da prestação dos serviços elencados nesta dispensa de 

licitação é de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Serviço no seguinte 

endereço: Rua Carlos Gomes, 250, Centro, Jaborá-SC, CEP 89677-000 e Rua Santo Antônio, 

nº 90, Centro, Jaborá-SC, CEP 89677-000 . 

7.2 Os serviços serão prestados mediante agendamento pela responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da contratação, Sra. Camila Prando, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Dispensa e 

na proposta.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1 São obrigações da Contratante: 

8.1.1 executar o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 

8.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

prestados com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas na prestação de serviço, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

8.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

8.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de 

Dispensa e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.1 executar os serviços conforme especificações, prazo e local constantes no 

Termo de Dispensa e sua proposta. 

9.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

9.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Dispensa, o objeto com avarias ou defeitos;  

9.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data de execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

9.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

9.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, a servidora Camila Prando será 

designada como fiscal do presente contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. DO PAGAMENTO 
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11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, 

contados a partir do recebimento do material ora adquirido, acompanhado de Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pelo contratado. 

11.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

12. DO REAJUSTE  

 

12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que: 

13.1.1inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5 cometer fraude fiscal; 

 

13.2 O atraso injustificado na execução sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso. 

13.4 A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções 

previstas em Lei. 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

14.1 As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas com recursos 

próprios da Secretaria Municipal de Saúde, sob a seguinte classificação:  

 

Entidade: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ 

Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Saúde  

Proj./Ativ. 2.027 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

13 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0038 – Aplicações Diretas 
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15. DOS CASOS OMISSOS  

 

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas 

federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente normas e princípios 

gerais dos contratos.  

 

Jaborá (SC), em 07 de maio de 2020. 

 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em 08/05/2020. 
 

 

 

MUNICÍPIO DE JABORÁ 

Adelir Manoel Inácio 

Prefeito Municipal 


