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PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROCESSO LICITATORIO Nº 112/2021 

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2021 

ATA COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do Centro 

Administrativo Municipal de Relvado/RS, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações 

nomeada pela Portaria nº 36/2021 para analisar a contratação da empresa CICLA 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 07.726.133/0001-99, com sede na Avenida Sertório, nº 5569, Bairro Jardim Lindoia, Porto 

Alegre/RS, para aquisição emergencial de teste coronavírus IMUNORAPIDO COVID19 (caixa 

com 25 unidades), para a Unidade Básica de Saúde do Município de Relvado/RS, com fins de 

suprir necessidades decorrentes da Pandemia COVID, no valor total de R$ 7.850,00 (sete mil, 

oitocentos e cinquenta reais), com entrega imediata e integral a contar da emissão da ordem de 

empenho, com pagamento em até 20 dias após a entrega dos materiais na sede da Secretaria da 

Saúde e Saneamento Básico de Relvado/RS. Considerando que os materiais a serem adquiridos, 

são de extrema necessidade, assegurando a continuidade dos serviços públicos oferecidos na 

Unidade Básica de Saúde do Município de Relvado/RS, caracterizando a urgência no 

atendimento da situação com fins de evitar prejuízos ou comprometer os serviços públicos na 

área da saúde, com aumento da demanda em decorrência da Pandemia Covid. Estando os preços 

compatíveis com os valores de mercado, atendendo ao maior interesse publico, assegurando os 

serviços que compõem a garantia constitucional e está ligada à dignidade humana da pessoa, 

especialmente neste momento de estado de Calamidade Pública no Município de Relvado/RS, 

decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19) com base Decreto Municipal nº 

34/2020 que Declara estado de Calamidade Pública no Município de Relvado/RS e Reinterado 

pelo Decreto nº 65/2021 de 04/06/2021, nos termos da Lei 13.979/2020, no Decreto Legislativo 

Federal e no Decreto Estadual nº 55.154/2020, Reinterado pelo Decreto nº 55.882 de 15/05/2021, 

fator que justifica a necessidade imediata dos materiais. O recebimento, acompanhamento, 

fiscalização e avaliação do contrato por parte do Município será feito através do titular da pasta 

da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, titular Rafael Gonzatti, a quem 

competirá comunicar as falhas porventura constatadas e solicitar a correção das mesmas. A 

comissão reconhece a urgência da necessidade e a indisponibilidade de produtos a pronta entrega 

no mercado, sendo favorável a apresente aquisição atendendo ao maior interesse público e com 

base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93. Fica dispensado o contrato, com base 

Artigo 62, §4º da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações. O presente processo será encaminhado para parecer da Assessoria Jurídica e, sendo o 

mesmo favorável, será encaminhado para apreciação do Senhor Prefeito Municipal. Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações. 

 

Relvado/RS, 20 de julho de 2021. 
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