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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2021  
PROCESSO Nº 301/2021 

 
OBJETO: Aquisição de equipos GIRASET EGO421 para bomba de infusão SAMTRONIC ST550, 

para utilização na UPA 24 Horas, no setor COVID, de acordo com as especificações abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ Nº: 03.889.336/0001-45 
ITE
M 
 

CÓDI
GO 

ESPECIFICAÇÃO UN QUAN
T 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 76401 Equipo Giraset EG0421 para bomba 
Samtronic ST550 

UN 300 24,00 7.200,00 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93.  
Diante da pandemia mundial acometida pelo Coronavirus, aumento do número de atendimentos e de 

casos no município, a UPA 24h de Francisco Beltrão esta como consequência, aumentando a área de atendimento 
de emergências respiratórias bem como o número de leitos, levando-se em consideração ainda, que estamos com 4 
bombas de infusão marca Santronic modelo 550T2, disponibilizadas como empréstimo pelo Hospital Regional do 
Sudoeste, viemos verificar a disponibilidade de equipos correspondentes a estas bombas (equipos giraset), para que 
ocorra um bom funcionamento do equipamento e atendimento aos pacientes graves. 

Bombas de infusão são equipamentos amplamente utilizados nos estabelecimentos assistenciais de 
saúde (EAS), presentes em diversos ambientes da rotina hospitalar, como emergência, UTIs, unidades de 
queimados e mais recentemente criados setores de emergência respiratória (atendimento a pacientes com 
COVID-19). 

Com as bombas de infusão são administrados fármacos mais delicados e que necessitam de controle 
rigoroso como, por exemplo, as denominadas vasoativas como noradrenalina, dobutamina, dopamina, 
nitroprussiato de sódio e adrenalina. Além dos sedativos como midazolam, fentanil, etomidato, os quais são 
utilizados para deprimir a atividade do sistema nervoso central e realizar a intubação orotraqueal do paciente. 

Para uma correta manutenção da intubação e manter o paciente seguro com as medicações e drogas 
vasoativas, faz-se necessário o uso de bombas infusoras bem como equipos adequados. 

Tendo em vista que cada bomba de infusão necessita de um equipo específico e atualmente, a UPA 
24h dispõe de 5 unidades (locadas) da marca Samtronic Infusion Systems, modelo ST550, necessitamos de equipos 
para infusão com câmara de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar, pinça rolete, injetor lateral, luer lock 
rotativo e tampa oclusora com filtro de membrana hidrofóbica. Seguindo recomendação do fabricante, os equipos 
que atendem a necessidade das bombas de infusão atualmente disponíveis são do modelo Giraset EG 04210000, 
não disponíveis em processo licitatório vigente. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5191 08.006 10.122.1001.2.100 3.3.90.30.36.00 1019 
 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente inexigibilidade de licitação são 

vinculados ao Bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde – Coronavirus (COVID – 19). 
 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 é de 

parecer favorável a contratação da empresa PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº: 
03.889.336/0001-45, localizada na Rua Pioneiro Exaltino Pereira Boa Sorte, nº. 814, CEP 87.060-702, Bairro 
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Jardim Espanha, na cidade de Maringá – PR.   
 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do 

Município. 
 

Francisco Beltrão, 16 de abril de 2021. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a inexigibilidade de licitação nº. 38/2021, em 16 de abril de 2021. 

 
 

                        Cleber Fontana 
                      Prefeito Municipal 


