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Ofício Circular TCE/SC/GAP/PRES/10/2020        Florianópolis, 25 de junho de 2020. 

 

Assunto: aquisição de kits de diagnóstico do novo coronavírus. 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a), 

Cumprimentando-o(a) cordialmente, sirvo-me do presente expediente para 
encaminhar a Vossa Excelência orientação acerca da aquisição de kits de 
diagnóstico do novo coronavírus, a qual se estende aos demais insumos 
necessários à prevenção e ao combate da pandemia. 

A Lei (federal) n. 13.979/2020, em seu art. 4º, autoriza que as aquisições de 
bens destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
novo coronavírus sejam realizadas por meio de dispensa de licitação. 

No entanto, orienta-se que, ao verificar a necessidade de aquisição de kits de 
diagnóstico da doença, seja avaliada a possibilidade da realização de licitação na 
modalidade de pregão1.  

Essa análise é necessária, uma vez que as aquisições realizadas por 
intermédio de contratos oriundos de procedimento licitatório, em que haja efetiva 
disputa de preços, tendem a gerar aquisições mais vantajosas ao poder público.  

Destaca-se que, por força do previsto no art. 4-G, da Lei (federal) n. 
13.979/2020, nos casos de realização de pregão presencial ou eletrônico, os prazos 
do procedimento licitatório serão reduzidos pela metade com a finalidade de dar 
agilidade. 

Acrescenta-se, ainda, que dada a amplitude de fornecedores, bem como a 
limitação de circulação de pessoas, a adoção do pregão em sua forma eletrônica 
privilegia a busca de preços mais vantajosos, assegura a isonomia entre os 
participantes e atende às medidas sanitárias restritivas impostas em função da 
pandemia. 

 
1 Está disponível no site do Tribunal “Orientações Técnicas aos Jurisdicionados” para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do novo coronavírus, e foi disponibilizado questionário específico com o objetivo de 
auxiliar na identificação dos elementos necessários para a realização da contratação direta por meio de dispensa de 
licitação em: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Check-
List%20Dispensa%20de%20Licita%C3%A7%C3%A3o.pdf. 
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Nesse contexto, a contratação direta, por meio de dispensa de licitação, 
poderia ser utilizada para suprir as necessidades da Administração Pública 
enquanto se organiza o procedimento licitatório. 

Diante disso, considerando que cabe a este Tribunal de Contas zelar pela 
legalidade e legitimidade dos atos e contratos administrativos e fiscalizar o bom 
uso do dinheiro público, com o intuito de contribuir para a boa gestão pública, 
inclusive de forma proativa e preventiva, orienta-se que, quando possível e desde 
que não haja prejuízo às ações de combate ao novo coronavírus, seja adotada 
como boa prática a adoção de procedimento licitatório na modalidade de pregão 
eletrônico para a aquisição de kits de diagnóstico da doença. 

Atenciosamente, 
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