
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 18, DE 24 DE AGOSTO DE 2020.

SECRETARIA DE ORIGEM: Secretaria Municipal da Saúde
OBJETO:Aquisição de testes rápidos para a detecção do Covid-19
CONTRATADA: Centerlab - Central de Artigos para Laboratório Ltda
                           CNPJ nº. 02.259.625/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 28.500,00 

Pelo presente termo fica dispensada a licitação para a aquisição de 300 
(trezentos) kits de teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa específica 
de antígenos (Ag) de SARS-Cov-2 em amostras de swab de nasofaringe (COVID 19 AG 
SWAB) com validade mínima de 10 (dez) meses, ao custo unitário de R$ 95,00 (noventa 
e cinco reais) totalizadno o valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

A aquisição do objeto deste Termo de Referência se justifica pela necessidade de 

disponibilizar à comunidade, testes rápidos para a detecção do Covid-19, visando o 

diagnóstico precoce e resposta precisa para um eficaz controle da pandemia.

 JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

 O valor proposto no menor orçamento enquadra-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).

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

06.03.10.301.0124.2062.4500             MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

515 4490.52.00.00.00.00                           MATERIAL DE CONSUMO

Fortaleza dos Valos/RS em 24 de agosto de 2020.

                                                 Marcia Rosstto Fredi                                     
                        Prefeito Municipal                                  


