
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 

– CIS-AMOSC, por sua Presidente, Senhora Janete Paravizi Bianchin, TORNA 

PÚBLICO, que fará realizar no dia 03 de julho de 2020, PREGÃO ELETRÔNICO 

PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a 

aquisição de testes rápidos para detecção de anticorpos contra o vírus SARS – Cov-2, 

em amostras de soro, plasma e sangue (insumos e acessórios), para atendimento a 

demanda dos municípios consorciados, dos itens que integram o Anexo I do Edital. 

 O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados nos seguintes websites:  

www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cisamosc.sc.gov.br. 

As propostas de preços das licitantes interessadas serão recebidas do dia 29/06/2020 até 

às 8:30 horas do dia 03/07/2020. A sessão pública do Pregão Eletrônico será aberta no 

dia 03/07/2020, às 09:00 horas, horário de Brasília, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições das a 

qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, 

Decreto n° 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, Lei Federal 13.979/2020, com 

aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e 

legislação aplicável, e pelas Resoluções CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014, 

Resolução nº 04, de 03 de novembro de 2015, Resolução nº 11, de 04 de março de 2020, 

e pelas condições estabelecidas no edital. 

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE TESTES RÁPIDOS IGG/IGM PARA DETECÇÃO 

DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS SARS – Cov-2, a serem utilizados nas ações 

para prevenção, controle e contenção de riscos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação do contágio pelo Coronavírus (COVID-19) em atendimento a 

demanda dos municípios que fazem parte do Consorcio Intermunicipal de Saúde – 

CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente 

edital, inclusive em seus anexos, notadamente o Anexo I que vincula o Termo de 

Referência. 

Nota - Os prazos do presente procedimento licitatório serão reduzidos pela 

metade, nos termos do art. 4-G da Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020, e 

suas alterações posteriores.         
 Chapecó/SC em 26 de junho de 2020 
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