
PROCESSO N.º 46/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Aquisição de 375 kits de testes rápidos imunobiológicos para detecção de COVID-19, em amostras de 

soro, plasma e sangue, anti COVID-19 IGG/IGM, conforme descrição abaixo: 

Item Quant. Unid. Especificações Valor unitário Valor total 

01 375 Kits 

Teste rápido de anticorpo, para detecção 

qualitativa de anticorpos IGG e IGM 

(bandas separadas) para a SARS-COV2.  

 Os testes deverão ter registro e 

aprovação da ANVISA. 

 Deverão possibilitar análise de sangue 

capilar, através de punção digital.  

 Deverão vir com bula em Português.  

 Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. Marca: Basall. 

R$ 6,49 R$ 2.433,75 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
Considerando a realização do Pregão Eletrônico, Edital nº 13/2021, com abertura em 11/06/2021, em que a 

empresa vencedora restou desclassificada, uma vez que não cumpriu com o objeto licitado, o item 01 foi 

adjudicado para a empresa 2ª colocada no certame. Após consulta às demais classificadas, 2ª, 3ª e 4ª colocadas, 

nenhuma manifestou interesse em fornecer o item pelo valor da empresa 1ª classificada. A partir disso, realizou-se 

ampla pesquisa junto ao Portal de Compras Públicas acerca de processos licitatórios finalizados que tinham item 

idêntico ao objeto deste certame. Assim, verificou-se que os preços praticados, atualmente, pela empresa 2ª 

colocada, com a mesma marca cotada, estão acima do valor apresentado neste certame, em razão da correção de 

valores e oportunidade de mercado. Diante disso, entende-se que o valor de R$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove 

centavos) por kit está de acordo com a realidade de mercado, sendo que o interesse público restou preservado, 

assim como não houve prejuízo ao erário. 

 

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

3.1. Os produtos serão fornecidos pela empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA – EPP, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.248.312/0001-44, estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, 

Bairro Chácaras Reunidas São Vicente, Município de São José da Lapa/MG, Cep.: 33.350-000, Tel.: (51) 

99902-1395 e (31) 3486-1771. 

3.2. A escolha do fornecedor, bem como do preço, decorrem do resultado do Edital nº 13/2021, 

modalidade Pregão, na forma eletrônica, sendo que a empresa acima referida cumpre com todas as 

condições editalícias estipuladas pelo município. 
 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Pelos produtos fornecidos será pago o valor unitário de R$ 6,49 (seis reais e quarenta e nove centavos), 

totalizando R$ 2.433,75 (dois mil e quatrocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). 

4.2. O pagamento dos produtos será efetuado, após sua entrega total, através da nota de empenho, mediante 

emissão da nota fiscal e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

sem qualquer forma de reajuste, sem ônus de frete.   

4.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que 

entregue o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 
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5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 
Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 

28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 
A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

7 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

7.1. A entrega total dos produtos deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias, após a convocação da(s) 

empresa(s) vencedora(s) do presente Processo Licitatório, mediante encaminhamento de cópia da nota de empenho. 

7.1.1. A entrega deverá ocorrer junto ao Posto de Saúde Centro, localizado na Rua Ramiro Barcelos, nº 250 

– Agudo/RS, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, sem ônus de frete.  

7.1.2. A servidora Enfermeira Juliana Basso e o Coordenador de Saúde José Eduardo Lopes Farias ficarão 

responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos ora licitados. 

7.2. Caso a mercadoria seja entregue via transportadora, a conferência dos produtos será feita 

posteriormente, prevalecendo o quantitativo apurado pela Secretaria. 
7.3. Os produtos deverão ter, obrigatoriamente, no mínimo 01 (hum) ano de validade, a contar da data da 

entrega dos mesmos, e ter garantia considerando o seu acondicionamento durante o transporte.  

7.4. Os testes rápidos deverão estar bem acondicionados, em embalagens invioladas, com a identificação do 

conteúdo, prazo de validade, número do Registro na ANVISA, lote, respectiva quantidade e instruções de uso. 

 

8 – DA FISCALIZAÇÃO: 
 A fiscalização e recebimento dos produtos serão efetuados pelo Coordenador de Saúde Sr. José Eduardo 

Lopes Farias e pela servidora Enfermeira Juliana Basso. 

 

9 – DO RECURSO: 
As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta da dotação orçamentária PJ 8287 – Rec - 

4511. 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso XI, da Lei Federal 8.666.93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

                  

  Agudo, 27 de julho de 2021.                                                                

                                                                                                             

    

VERÔNICA PERIPOLLI SCARDOELLI 
       Secretária da Saúde 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Inexigibilidade de Licitação.                                      

 

Agudo, 27 de julho de 2021. 

 

 

                                                                                                      LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                        Prefeito Municipal 

 

 


