
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020 

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

1. DO OBJETO: 

  

 Essa DISPENSA DE LICITAÇÃO tem por objeto a aquisição de MEDICAMENTOS que serão 

destinados para tratamento de pacientes  e  profissionais  de  saúde  acometidos  pelo  COVID-19  e  que  

compõe  o  protocolo  implantado e receitas emitidas pelos  profissionais médicos do nosso município. 

 

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
 CUSTOS 

Unitário Global 

  

EMPRESA SOMA HOSPITALAR 
        

1 

CARBONATO DE LITIO 300 MG CP 

CP 3.000 0,420 R$ 1.260,00 

2 PREDNISONA 5 MG CP 1.000 0,072 R$ 72,00 

3 

IVERMECTINA 6 MG  

CP 2.000 0,950 R$ 1.900,00 

        Total= R$ 3.232,00 

  EMPRESA PROMEFARMA         

4 

NIMESULIDA 100 MG 

CP 5.000 0,065 R$ 325,00 

5 CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 

SPRAY  

FR 150 2,900 R$ 435,00 

        Total= R$ 760,00 

 

2.  JUSTIFICATIVA: 

 

 Por meio de decretos e portarias, a Prefeitura Municipal de Tunápolis através do Fundo Municipal 

da Saúde, com todo o conjunto COMITÊ DE CRISE DA COVID-19 E PROFISSIONAIS DA SAÚDE tem  

atualizado  de  forma  permanente  as  medidas  de prevenção,  controle  e  enfrentamento  à  disseminação  

do  coronavírus.  Todas  as  ações,  são orientadas pelo comitê de crise da COVID-19 e profissionais da 



 

 

 

 

 

 

 

 

saúde, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde,  que estão alinhadas com o que preconiza o 

Ministério da Saúde. Além   das   ações   de   competência   municipal,   o   Município   está   em   alerta 

permanente  para  a  atualização  de  medidas  necessárias  para  a  segurança  da  população  e  de  

agentes públicos em atuação ante à pandemia de coronavírus.  

 Tendo em vista a publicação da LEI nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que "dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do  

coronavírus  responsável  pelo  surto  de  2019",  O  Município  de TUNÁPOLIS/SC,  solicita  que seja 

realizado processo de DISPENSA de LICITAÇÃO para aquisição de medicamentos, conforme artigo 4 º da 

referida lei. 

 Justifica-se a aquisição destes medicamentos para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do  CORONAVÍRUS  responsável  pelo  surto  de  2020 

considerando que os pacientes acometidos com COVID-19 que fizeram uso de medicamentos à base de 

Ivermectina e demais  apresentaram melhora considerável durante tratamento. 

 Considerando que aquisição emergencial se faz necessária para tratamento de pacientes  e  

profissionais  de  saúde  acometidos  pelo  COVID-19  e  que  compõe  o  protocolo  implantado e receitas 

emitidas pelos  profissionais médicos do nosso município. 

   Justifica-se  ainda  que  está  Secretaria  está  adquirindo  uma  quantidade  parcial  dos  produtos  

acima  mencionados em caráter emergencial respeitando a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO 

DE 2020 de forma que não se pratique o fracionamento, até que se faça uma licitação por meio de pregão 

para aquisição do quantitativo necessário em atendimento a demanda do combate ao COVID-19. 

 

Tunápolis, SC 17 de dezembro de 2020. 

 

Carlos Adolfo Baumgratz 

GESTOR DO FUNDO 

 

  

Integrante Comitê de Crise da COVID-19 

 

 

PROFISSIONAL DA SAÚDE 

Médico 

  

3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica pedido de parecer acerca da possibilidade de 

aquisição de medicamentos para a secretaria municipal de saúde, a qual não foi precedida de processo 

licitatório, devidamente justificado e motivado em razão da situação de emergência que assola o país, o 

estado e município de Tunápolis. 

   A Lei nº 8.666/93 estabelece em seu artigo 24:  

 

           “Art. 24. É dispensável a licitação:  

   ......  

   IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada  

   urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

   a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

   particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação  

   emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

   concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e  

   ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a  

   prorrogação dos respectivos contratos;”  

 

 

   Tratando-se de hipótese devidamente justificada e motivada em razão da decretação 

de emergência nas três esferas governamentais, em razão da pandemia do coronavírus, desta forma torna-se 

possível a contratação direta, mediante processo de dispensa do competitório, com fundamento no art. 24, 

inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

    Nessa circunstância, o administrador está legitimado a proceder à 

contratação sem o procedimento licitatório, visando assegurar a continuidade e o bom andamento da 

atividade pública sem ocasionar prejuízos ao erário. 

 

  Em face do exposto, entende esta Assessoria Jurídica ser legal a contratação direta sem 

licitação para a aquisição dos medicamentos referidos, nos termos do artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93.   

 

 

 

ALCIDES LUIS HOFER 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 33.683 

 

 

4. FORNECEDORES: 

 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ sob nº 05.531.725/0001-20 

AVENIDA GENTIL REINALDO CORDIOLI,391 JARDIM ELDORADO 

PALHOÇA/SC. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCAIS LTDA 

CNPJ 81.706.251/0001-98 

RUA PROF. LEONIDAS FERREIRA DA COSTA 847 

VILA PAROLIM 

CURITIBA /PR 

 

5. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

O Fundo Municipal da Saúde, através da farmacêutica Sra. Natália Konrad,  com o intuito de garantir os 

princípios constitucionais da isonomia e da celeridade a cotação de preços (proposta) mais vantajosa para 

o Fundo, encaminhou orçamento para três empresas, solicitando cotação, porém as empresas responderam 

que não dispõe deste medicamento em estoque, desta forma pela ausência comparativa,  não há como 

estabelecer critérios objetivos que motivem ou justifiquem a competição,  considerando que a falta de 

medicamentos essenciais à saúde pública municipal representa eminente risco à saúde da população. Tal 

situação impõe, ao gestor publico, o dever de agir com rapidez e celeridade, para suprir tais necessidades e 

principalmente atender, a população, sendo assim foi optado que fornecimento será pelas empresas 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCAIS LTDA.. Bem como se verificou que as empresas supramencionadas estão com a 

regularidade fiscal em dia, de acordo com negativas que se encontram anexo ao processo. 

 

 

FARMACÊUTICA DO FUNDO 

 

6. DO PREÇO: 

O valor ajustado pela contratação é de R$ 3.992,00 (Três mil novecentos e noventa e dois reais) . 

 

 

7.ENCAMINHAMENTO  

 

Exmo Sr. 

RENATO PAULATA 

Prefeito Municipal 

 

 Encaminhamos à Vossa Excelência para ratificação, o Processo Licitatório na Modalidade de 

Dispensa de Licitação de n° 20/2020 do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE para o qual solicitamos a 

possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo. 

 

 

8. TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

Tendo em vista as exposições motivadas neste documento e levando-se em consideração o relevante 

interesse público municipal em questão, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifico 

este processo de dispensa e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima 

invocados. Publique-se de acordo com o artigo 26, da Lei nº 8.666/93. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

Fica homologado e Adjudicado o presente processo de dispensa de Licitação em favor da empresa: 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 

COMERCAIS LTDA. Assim, por consequência, determino a elaboração de autorização de fornecimento, 

com subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as exigências impostas 

pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo.  

 

 

Tunápolis,SC., 17 de dezembro de 2020. 

 

_________________________ 

Renato Paulata 

 

 Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Licitação: 

 

A Comissão de licitação  verificou somente que a empresa supramencionada esta com a regularidade fiscal 

em dia, de acordo com negativas que se encontram anexo ao processo. 

 

 

Bruno Lengert                              Elisandro Both                           Sheila Inês Bieger 

Presidente da Comissão de Licitação        Membro                         Membro 

 
 

 

 


