
 

 

 

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI  

 

 

Av. Tamoios, nº 4031 - Centro - CEP: 76.994.000 – Fone: (69) 3345-2353 

 

 
RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18 

PROC. N.º 346/04/2021 

OBJETO: Aquisição de REAGENTES para o equipamento contador hematológico (Aparelho de 

Hematologia), para atender às necessidades do Laboratório instalado na Unidade Mista de Saúde do 

Município de Cabixi/RO, conforme constante no Processo n.º 346/2021. 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE   

A aquisição do material/produto constante no Proc. 346/2021 são de suma importância, pois são necessários 

para funcionamento do Aparelho de hematologia e é um atuador na parte de limpeza, como as soluções 

detergentes para a limpeza e umidificação de toda a tubulação dos analisadores hematológicos entre cada 

uma das dosagens das amostras. Para isso é possível utilizar o reagente hematologia detergente enzimático 

concentrado, específico para se realizar limpeza intensa, manutenção e também a descontaminação 

preventiva dos analisadores hematológicos e garante a extensão da funcionalidade do equipamento. 

 
            O Laboratório de Referência Municipal tem como função básica promover atividades voltadas para o controle 

epidemiológico e sanitário da população, realizando exames laboratoriais dentro da patologia clínica, 

questionando, interpretando e emitindo a conclusão em forma de laudos com parecer, relacionando resultado, 

clínica e exames solicitados.  

 

Tratando-se de processo contratação direta por INEXIGIBILIDADE, a qual está fundamentada no Art. 25 

da LEI Nº 8.666/93. 

Art. 25. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, conforme justificado no processo 

ora citado. 

 
FAVORECIDO: 
CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  – CNPJ : 10.541.396/0001-38 
 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade: 0500 
Secretaria Municipal Saúde. 
2.030 - Projeto Atividade: Apoio ao Sistema Hospitalar e Ambulatorial de Media e Alta 
Complexidade - MAC 

 Elemento de Despesa: 
33.90.30.35- 00 MATERIAL LABORATORIAL 

6.172,39 (seis mil cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 
  

Sem mais para o momento,  

Cabixi, 17 de Maio de 2021. 

 

____________________________________ 

JAIR GODINHO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 


