
 
                                                                                 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – 
CIS-AMOSC 

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): DIRETORIA EXECUTIVA 

Responsável pela Demanda: Geísa Müller de Oliveira 

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para o FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
E INSUMOS, EM ESPECIAL TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TEMPERATURA 
CORPORAL FEBRE, DESTINADOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIS-AMOSC, PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME ART. 4º DA LEI Nº 
13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, com redação dada pela Medida Provisória n.º 
926/2020 

2. Justificativa da necessidade da contratação 

A presente aquisição/contratação faz parte das medidas de proteção para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19), em especial, para uso dos profissionais de saúde da rede de assistência à 
saúde dos municípios consorciados ao CIS-AMOSC. 

Importante se faz ressaltar que a demanda não se encontra registrada no Plano Anual de 
Contratações - PAC, entretanto, a presente aquisição visa a atender demanda urgente, 
imprevisível em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) da 
pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países e, diante da Decretação de 
Situação Emergencial dos Municípios consorciados. 

Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória nº  926, de  
20 de março de  2020, assim como no Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o 
estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus e 
ainda, os Decretos de Situação Emergencial dos Municípios consorciados.   

A contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 
13.979/2020, em virtude da situação emergencial. 

 

 



 
                                                                                 

 

Não será  exigida a elaboração de estudos preliminares, conforme prediz o art. 4º-C, Lei 
Federal nº 13.979/2020. 

Sendo assim, essa aquisição é de suma importância, visto o aumento constante no 
número de pessoas infectadas pelo vírus e, a falta do EPI junto aos Municípios, 
alinhados a outros cuidados e políticas já adotados por esse órgão, são instrumentos de 
extrema valia e relevância no combate e prevenção ao contágio e proliferação do 
coronavírus (COVID19).    

3. Descrições e quantidades  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

01 TERMOMETRO LASER DIGITAL 

INFRAVERMELHO TEMPERATURA 

CORPORAL FEBRE 

UN 190 259,00 49.210,00 

TOTAL R$ 49.210,00 
 

4. Observações gerais 

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 10 dias. 

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Sede CIS-AMOSC - CHAPECÓ 

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Geísa 

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias após o recebimento do produto 

Chapecó/SC em 16 de junho de 2020 

 

 

Geísa Müller de Oliveira 

Diretora Executiva do CIS-AMOSC 

 Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade 
competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais 
providências cabíveis. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm

