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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2021  
PROCESSO Nº 391/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição dos medicamentos Terbutalina (ampola) e 

Complexo B injetável (ampola) para suprir a expressiva demanda emergencial de pacientes suspeitos e 
positivados de COVD – 19 atendidos na UPA 24 horas, de acordo com as especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: DISTRIBUIDORA MERÍSIO LTDA 
CNPJ Nº: 18.337.759/0001-20 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76916 TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1.000,00 2,90 2.900,00 

02 76917 COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV AMPOLA 1.000,00 2,78 2.780,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2021 R$ 5.680,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 

A presente aquisição de medicamentos visa atender as necessidades e demanda da Unidade de 
Pronto Atendimento UPA 24h, setores de emergência respiratória (COVID). 

Justifica-se a aquisição destes medicamentos por ser de necessidade essencial para o pleno 
atendimento dos pacientes em estado moderado e grave de saúde em decorrência da COVID-19, em 
observação na UPA. 

Pede-se a compra do medicamento Sulfato de Terbutalina 0,5mg/mL ampola com 1mL. Este 
medicamento é um agonista adrenérgico que estimula predominantemente os receptores beta-2, 
produzindo relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, inibição da liberação de espasmógenos 
endógenos, inibição do edema causado por mediadores endógenos, aumento do movimento mucociliar. 
Esta medicação é utilizada no manejo do broncoespasmo grave em paciente com suspeita ou 
confirmação de infecção por COVID-19. 

É indicado ainda, no tratamento a curto prazo da asma e de obstruções pulmonares como o 
enfisema e a bronquite crónica. 

Ressaltamos que em virtude da utilização nas emergências respiratórias (à nível nacional), a 
aquisição destes insumos está extremamente difícil, tendo em vista o grande aumento de utilização e não 
atendimento da atual demanda. 

O Complexo B é indicado no tratamento dos estados de hipovitaminoses do complexo B e suas 
manifestações. Na hipovitaminose do complexo B, beribéri sub clássico (pré-beribéri), pelagra, 
coadjuvante da terapêutica antibacteriana, convalescenças, dieta de ulcerosos e diabéticos, estomatite, 
glossite, colite, doença celíaca, esteatorreia, alcoolismo crônico, coma hepático, insuficiência hepática 
grave, queloses, queratite com vascularização córnea, dermatites, anorexia, astenia, neurites e 
polineurites de origem variada, crosta láctea. 

Micronutrientes são definidos como compostos necessários para um adequado estado fisiológico 
do organismo e podem ser administrados por via oral, enteral ou parenteral. Este termo engloba as 
vitaminas e os oligoelementos. As vitaminas não podem ser sintetizadas pelo organismo e são divididas 
em dois grupos: as hidrossolúveis (complexo B, C, ácido fólico e biotina) e as lipossolúveis (A, D, E e K). 
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A importância dos micronutrientes nos pacientes críticos é algo já definido, assim como na resposta 
imune do câncer, dos grandes queimados, da sepse e dos politraumatizados. 

Necessita de suplementação de micronutrientes em pacientes com câncer, doenças 
cardiovasculares, síndrome do intestino irritável e do intestino curto, fibrose cística, insuficiências 
hepática, renal e respiratória, paciente cirúrgicos, grandes queimados, na pancreatite, nos 
politraumatizados, na sepse e na SIDA, em adultos. Para vários destes quadros, no período agudo e 
crítico, suplementação deve ser realizada por via parenteral. 

O complexo B compreende uma série de substâncias hidrossolúveis, que se encontram em todas 
as espécies vegetais e animais, e são constituintes de sistemas enzimáticos importantes para o 
metabolismo do organismo. Cada componente do complexo B tem sua ação biológica própria e serão 
considerados separadamente: 

Vitamina B1: Também conhecida como tiamina, é um fator essencial no metabolismo dos 
carboidratos e é armazenada no fígado, coração, rins, etc. Porém as reservas dos tecidos esgotam-se 
rapidamente, o que torna necessário um suprimento extra desta vitamina. A tiamina é biotransformada 
em pirofosfato de tiamina e é esta sua forma de ação e armazenamento. O pirofosfato de tiamina 
funciona como coenzima no metabolismo intermediário dos carboidratos, promovendo a liberação de 
energia dos alimentos sob forma de adenosina trifosfato (ATP). A manifestação clínica mais importante 
da carência de tiamina é o beribéri. 

Vitamina B2: Também conhecida como riboflavina, é amplamente distribuída no reino vegetal e 
animal. As necessidades do organismo em relação à riboflavina aumentam durante a gravidez e a 
lactação. Admite-se que o suco gástrico desdobre a riboflavina em proteína e nas coenzimas 
flavinamononucleotídeo (FMN) e flavinadinucleotídeo (FAD), formas as quais a riboflavina passaria a 
atuar, desempenhando papel importante na respiração celular, em processos oxidativos biológicos e 
indiretamente na manutenção da integridade dos eritrócitos. 

Vitamina B6: Também chamada piridoxina, é o nome genérico de 3 substâncias naturais: 
piridoxal, piridoxol e piridoxamina. Age como coenzima em inúmeros sistemas enzimáticos 
relacionados com os aminoácidos. 

Nicotinamida. Também conhecida como fator PP (preventivo da pelagra), intervém nos 
processos enzimáticos relacionados com a oxidação celular e sua presença é necessária para integridade 
funcional da pele, mucosa digestiva e SNC. A deficiência da nicotinamida produz no homem a afecção 
chamada pelagra. 

D-pantenol. O dexpantenol é um ácido análogo ao D- pantotênico que aumenta a quantidade da 
coenzima A disponível para a síntese de acetilcolina. Esse aumento da formação da acetilcolina aumenta 
o peristaltismo e o tônus intestinal. 

Pede-se a compra do medicamento Complexo B injetável, ampola com 2mL para atender a 
demanda da UPA 24h. 

Em atendimento a 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, que dispõe que: 

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 
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enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 

Busca-se a aquisição de medicamentos de baixo custo, de utilização prioritária para o tratamento 
de pacientes acometidos pela Covid-19. O mesmo item estava incluso no processo licitatório no Pregão 
Eletrônico 125/2020, realizado em 20/11/2020, porém houve desistência por parte da empresa vencedora 
não havendo aquisição do item por via licitatória. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional 

programática 
Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

5190 08.006 10.122.1001.2.100 3.3.90.30.09.00 000 24,00 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados a E.C. 29/00. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é 
de parecer favorável a contratação da empresa DISTRIBUIDORA MERÍSIO LTDA, CNPJ Nº: 
18.337.759/0001-20, com sede na Rua Sergipe, nº 539, Bairro Alvorada, CEP 85.601-040, Francisco Beltrão 
– PR. 

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

do Município. 
Francisco Beltrão, 24 de maio de 2021. 

 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 58/2021, em 24 de maio de 2021. 

 
 

                             Cleber Fontana 
                           Prefeito Municipal 


