
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 

VALOS
Rua Rubert, 900

C.N.P.J. 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16, DE 27 DE JULHO DE 2020

SECRETARIA DE ORIGEM: Secretaria Municipal da Saúde.
OBJETO: Dispensa de licitação para aquisição de equipamentos de informática e de 
equipamento hospitalar, para atender necessidade junto à Secretaria Municipal da Saúde.
CONTRATADAS: 
-Med Equipa Ltda - CNPJ n.º 14.041.184/0001-42 para o fornecimento do concentrator de 
oxigênio e; 
-Rodrigo Rubert Rubin & Cia Ltda - CNPJ n.º 10.348.028/0001-78 para o fornecimento do 
computador e do notebook.
VALOR TOTAL DAS AQUISIÇÕES POR ESTA DISPENSA: R$ 10.990,00 

Pelo presente termo fica dispensada a licitação para a aquisição dos 
equipamentos adiante especificados:

Item Qnt. Un Descrição do Objeto

01 01 Un Notebook com características mínimas a seguir descritas: 

processador dual core, HD 500 GB, tela 15,6 “, 4 GB de 

memória ram DDR4, com web cam embutida. Valor R$ 2.450,00

02 01 Un Computador com características mínimas a seguir descritas: 

processador dual core, SSD10 120 GB, 4GB memória ram 

DDR4, placa mãe onboard, com som, rede e vídeo, gabinete 

ATX, com fonte, teclado e mouse. Valor R$ 2.640,00

03 01 Un Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, destinado ao 

fornecimento de oxigênio suplementar, com as características 

mínimas a seguir descritas: alimentação 110/220 V, pureza de 

O2 : 0,5 a 5 L/ML) 95% (+-3%), capacidade de fluxo: 0,5 a 5 

L/min, níveis do alarme do indicador do oxigênio baixo e muito 

baixo, acessórios tipo cânulas, filtros ou máscara, frequência 60 

HZ, com garantia de um ano. Valor R$ 5.900,00

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Os valores propostos nos menores orçamentos enquadram-se no disposto no art. 
24, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para aquisição de 



bens, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação. O art. 
24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação 
quando o valor para aquisição de bens for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado 
no art. 23, II, “a”, que corrigido pela Medida Provisória n.º 961, de 06 de maio de 2020 
(art. 1º - I  “b”), corresponde a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES 

Realizada pesquisa de preços, a escolha dos fornecedores se deu pelo menor 
valor apresentado, sendo juntados ao processo, três orçamentos de empresas distintas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado à vista, mediante a entrega do objeto, após visto fiscal 

de recebimento pelo responsável designado pela Administração, com a apresentação de 

nota fiscal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste processo correrão às custas das seguintes 
dotações:

06                                  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

06.03                                  SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

06.03.10.301.0124.2062.4505             MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

561 4490.52.00.00.00.00                           EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE

Diante do exposto, devidamente justificado, lavra-se o presente termo de dispensa.

Fortaleza dos Valos/RS em 27 de Julho de 2020.

                                                 Marcia Rossatto Fredi                                         
                      Prefeito Municipal                                  


