
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ – 18.557.546/0001-03 

Email: saude@coronelxavierchaves.mg.gov.br 

 

 

RUA PADRE REIS, 84, CENTRO, CORONEL XAVIER CHAVES/MG  

CEP: 36.330-000 – TEL/FAX: (32) 3357-1235. 
 

PROCESSO Nº 45/2020 – DISPENSA Nº 15/2020 

 

OBJETO: Aquisição de Termômetros Infravermelho e Oxímetros para utilização das Unidades de 

Saúde do município de Coronel Xavier Chaves/MG nas ações de combate à COVID-19. 

 

JUSTIFICATIVA: A presente aquisição dos materiais solicitados pela Secretaria Municipal de 

Saúde se justifica pelo aumento da demanda da utilização dos equipamentos nas Unidades de Saúde 

devido a atual pandemia COVID-19. Considerando que a avaliação da temperatura corporal é 

importante para se estabelecer um pré-diagnóstico do paciente, o termômetro infravermelho é o 

modelo ideal a ser utilizado na pandemia, evitando o menor contato possível entre o profissional de 

saúde e o paciente, auxiliando e direcionando a conduta do profissional. Além do termômetro 

infravermelho, o oxímetro também é um equipamento utilizado como forma de triagem de 

atendimento para COVID-19. A hipóxia (falta de oxigênio no sangue), causada pelo coronavírus, é 

assintomática. Dessa forma, a oximetria de pulso é necessária para aferir quanto de oxigênio o 

sangue está transportando, facilitando no diagnóstico do paciente. Concluindo, a referida 

contratação compreende medida direta de combate à COVID-19, pois tem como único escopo 

promover o controle da pandemia dentro do território municipal, encontrando fundamento legal no 

art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta as seguintes dotações do orçamento 

vigente: 02.007.001.10.305.0414.2.432- 3.3.90.30.00 - ficha 820, fonte 154. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.979/2020. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Entende-se que os preços praticados pela Empresa ATIVA 

MÉDICA CIRÚRGICA EIRELI, CNPJ 09.182.725/0001-12, encontram-se dentro do preço de 

mercado, compreendendo o menor valor cotado entre potenciais fornecedores (03 cotações), foi 

constatada a viabilidade de sua contratação. 

 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Realizou-se pesquisa de mercado para 

levantamento dos preços praticados com potenciais fornecedores e condições de fornecimento dos 

materiais solicitados. Diante da disponibilidade do produto, maior economicidade e a viabilidade do 

prazo de entrega pela empresa ATIVA MÉDICA CIRÚRGICA EIRELI, CNPJ 09.182.725/0001-

12, escolhe-se tal fornecedor. Visto que sua documentação se encontra toda correta dentro das 

condições de habilitação exigidas (apresentando regularidade fiscal, com a seguridade social, e 

declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição 

Federal), constatou-se sua credibilidade para a execução do fornecimento. 

 

 

Coronel Xavier Chaves/MG, 12 de agosto de 2020 

 

 

_______________________________ 

Joelma Conceição Resende 

Secretária Municipal de Saúde 


