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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 17 de Dezembro de 2020, às 08:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS             , reuniram-se os

membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  5387/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes

habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  87/2020, Licitação nº 20/2020 - DL, na modalidade

de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

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

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão:

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 equipamentos 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

Item

Participante:

Especificação

6523

-

SOMA / SC PRODUTO HOSPITALAR LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Carbonato de lítio 300 mg

Cp 3.000,00  

0,0000

0,42    1.260,00   

2

Prednisona 5 mg

Cp 1.000,00  

0,0000

0,072  72,00   

3

INVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO

Cp 2.000,00  

0,0000

0,95    1.900,00   

Total do Participante -------->

3.232,00   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

6956

-

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

4

Nimesulida 100 mg

Cp 5.000,00  

0,0000

0,065  325,00   
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Item

Participante:

Especificação

6956

-

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

5

Cloreto de Sódio 0,9% solução nasal

Frs 150,00  

0,0000

2,90    435,00   

Total do Participante -------->

760,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

3.992,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 BRUNO LENGERT

SHEILA INÊS BIEGER

BLÁSIO DILL

ELÓI WINK

JULIANA SCHEREN

ELISANDRO BOTH

Tunápolis,  17  de  Dezembro  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

 - ........................................ - TÉCNICO DE INFORMÁTICA

 - ........................................ - COORDENADOR DOS ESPORTES

 - ........................................ - DIRETORA ADJ. DE DEPARTAMENTO

 - ........................................ - MOTORISTA DE PASSAGEIROS


