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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021  
PROCESSO Nº 22/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresas para aquisição de materiais médico-hospitalares (luvas, 

seringas, aparelhos de pressão, solução fisiológica, tubo endotraqueal e película adesiva de cateter) para 
suprir a demanda nas UBS – Unidades Básicas de Saúde e na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
24h, em atendimento aos pacientes em tratamento de síndrome respiratória aguda COVID-19, de acordo 
com as especificações abaixo:  
CONTRATADA: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ Nº: 00.339.246/0001-92 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 75595 Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo: de braço, 
faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira 
em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto.  
Unidade: unidade. obs: fecho em velcro. 

UN 84,00 62,00 5.208,00 

02 75596 Película adesiva, material: poliuretano, permeabilidade: 
permeável a gases e impermeável a líquidos, opacidade: 
transparente, dimensões: cerca de 12 x 25 cm, uso: fixar sonda e 
catéter, esterilidade : estéril, uso único.  Caixa c/ 50 unidades. 

CAIXA 4,00 156,70 626,80 

03 75597 Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: 
bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, 
adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, 
apresentação: embalagem individual. unidade: unidade. 

UN 8.000,00 0,44 3.520,00 

04 75598 Solução fisiológica (cloreto de sódio)  0,9% 10ml, sistema 
fechado, estéril, frasco individualizado reembalado em caixas 
contendo dados de identificação (n° de lote, data de fabricação e 
validade) no frasco e na caixa secundária. 

UN 800,00 0,20 160,00 

05 75599 Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 
4,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão 
alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, 
graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade. 

UN 50,00 4,90 245,00 

 
CONTRATADA: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº: 34.027.398/0001-71 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

06 75600 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adicionais: 
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: 
atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à tração. unidade: caixa 100,00 
unidades. 

CAIXA 4.000,00 85,00 340.000,00 

07 75601 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características 
adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, 
modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. 
unidade: caixa 100,00 unidades. 

CAIXA 3.000,00 85,00 255.000,00 

08 75602 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: 
lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: 
atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à tração. unidade: caixa 100,00 
unidades. 

CAIXA 600,00 85,00 51.000,00 

09 75603 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: 

CAIXA 5.000,00 85,00 425.000,00 
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lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: 
atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato 
anatômico, finalidade: resistente à tração. unidade: caixa 100,00 
unidades. 

 
CONTRATADA: ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº: 06.194.440/0001-03 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

10 75604 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características 
adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: ambidestra. 

CAIXA 50,00 92,80 4.640,00 

11 75605 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: 
sem pó, tipo: ambidestra. 

CAIXA 30,00 92,80 2.784,00 

12 75606 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural 
íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adicionais: 
sem pó, tipo: ambidestra. 

CAIXA 50,00 92,80 4.640,00 

13 75607 Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: 
médio, características adicionais: sem pó, tipo: ambidestra, tipo 
uso: descartável. 

CAIXA 50,00 92,80 4.640,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 R$ 1.097.463,80 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso V, da Lei 
8.666/93, tendo em vista a justificativa no Termo de Referência da necessidade emergencial de aquisição 
dos materiais médico-hospitalares que resultaram desertos nos Pregões Eletrônicos nº. 104 e 134/2020. 
       Informamos que a dispensa dos materiais: luvas para procedimentos não cirúrgico, seringa 
descartável 20 ml, aparelho de pressão adulto fecho com velcro, cloreto de sódio 0,9% 10 ml, tubo 
endotraqueal n°4 e película adesiva para fixação de cateter ocorreu para suprir a demanda nas Unidades 
Básicas de Saúde – UBS e Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h de Francisco Beltrão em 
atendimento a pacientes com suspeita de COVID - 19. Estes itens foram desertos no Pregão Eletrônico 
vigente 104/2020 e desertos no Pregão Eletrônico 134/2020.  
       De acordo com as exigências do Ministério da Saúde, o fundo de Saúde tem o dever de atender as 
orientações gerais, as diretrizes estabelecidas para a implantação das redes hospitalares, criando 
mecanismos para garantir os fluxos e estruturas físicas mínima, mobiliário, insumos e equipamentos.  
       Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a 
disseminação do novo coronavírus como uma pandemia mundial.  
       Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a consequente publicação do Decreto 
Legislativo n°6 de 20/03/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n°101, de 04 
de maio de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente 
da República encaminhada por meio da mensagem n°93, de 18 de março de 2020. 
       Considerando a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e a consequente 
publicação do Decreto n° 4319 de 23/03/2020, que declara estado de calamidade pública em todo o 
território do Estado de Paraná, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo 
Coronavírus COVID – 19; Considerando que em situações que demandam uma ação rápida e eficaz por 
parte da administração pública, a Lei n° 8.666/1993 traz dispositivo que permite ao gestor a contratação 
direta de bens e serviços sem a necessidade do prévio procedimento licitatório (art. 24 inciso V). 
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       Para evitar possíveis transtornos e não comprometer o bom andamento da Secretaria de Saúde 
faz-se necessário a compra total e imediata dos materiais acima citados. 
        Salientamos que a quantidade solicitada é para atender as necessidades no período de dois 
meses para viabilizar nova licitação. 
        Os valores estimados para a aquisição dos materiais levaram em base os orçamentos, em anexo, 
que estão cotados por unidades e caixas conforme tabela.    

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

5500 

 
08.006 

10.301.1001.2.058 
 

3.3.90.30.36.00 
 

3.3.90.30.28.00 
 

3.3.90.30.09.00 

494 1.500.000,00 

5720 10.301.1001.2.059 494 550.000,00 
6180 10.302.1001.2.064 494 4.000.000,00 

5191 10.122.1001.2.100 1019 0,00 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados ao Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde e Bloco de custeio das ações e 
serviços públicos em saúde – Coronavírus (COVID-19). 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93, 
tendo em vista a justificativa no Termo de Referência da necessidade emergencial de aquisição dos 
materiais médico-hospitalares que resultaram desertos nos Pregões Eletrônicos nº. 104 e 134/2020 é de 
parecer favorável a contratação das seguintes empresas: 

1 -  LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº. 
00.339.246/0001-92, com sede na Rua Avenida Tiradentes, nº 7100, Bairro Jardim Rosicler, CEP 
86.072-000, na cidade de Londrina – Pr.; 

2 – JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº. 
34.027.398/0001-71 estabelecida na Rua Paula Freitas, nº 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
CEP 85.601-750, na cidade de Francisco Beltrão – Pr.; 

3 - ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ Nº. 06.194.440/0001-03, estabelecida na Avenida Luiz Antonio Faedo, nº 1612, CEP 85.601-275, na 
cidade de Francisco Beltrão – Pr. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 

do Município. 
Francisco Beltrão, 07 de janeiro de 2021. 

 
Nileide T. Perszel 

Presidente da Comissão de Licitações 
 

De acordo com a dispensa de licitação nº 02/2021, em 07 de janeiro de 2021. 
 

                           Cleber Fontana 
                          Prefeito Municipal 


