
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 24, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

SECRETARIA DE ORIGEM: Seretaria Municipal da Saúde.
OBJETO: Dispensa de licitação para aquisição de tiras-teste Sars-Cov-2.
CONTRATADA: Noeli Vieira Dsitribuidora de Soros / CNPJ n.º 01.733.345/0001-17
VALOR : R$ 12.600,00

Pelo presente termo fica dispensada a licitação para contratação emergencial, de 
acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93, para o fornecimento de tiras-testes 
coronavírus para atender demanda junto à Secretaria Municipal da Saúde, conforme 
especificações constantes na planilha a seguir:

                

Item Qtd. Un. Descrição do Objeto

01 300 un Tiras-teste para detecção do Sars-Cov-2

JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO.

A aquisição se justifica pela necessidade de disponibilizar à comunidade, com 

urgência, testes para a detecção do Sars-Cov-2, visando o diagnóstico precoce para o 

controle da pandemia. Destarte, considerando o crescente número de pessoas infectadas 

no município nos últimos dias, urge tomar medidas para o enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do Covid-19.

ESCOLHA DO FORNECEDROR.

O fornecedor contratado foi o que orçou o menor preço, sendo juntado ao 

processo, três cotaçãoes de preço de empresas disntintas.

VALOR.



Pelo fornecimento do objeto será pago o valor total de R$ 12.600,00 (doze il e 

seiscentos reais), correspondente a R$ 42,00 (quarenta e dois reais) por cada unidade de 

tira-teste.

 

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 da dotação 
orçamentária vinculada à verba de repasse do Governo Federal para combate à 
pandemia, a seguir descrita:

06                                  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

06.03                                  SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

06.03.10.301.0124.2062.4001         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

11057 4490.52.00.00.00.00                        MATERIAL DE CONSUMO

Fortaleza dos Valos/RS em 28 de Setembro de 2020.

                                                 Marcia Rosstto Fredi                                         
                      Prefeito Municipal                                  


