
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2021  
PROCESSO Nº 389/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de 100 (cem) frascos do medicamento 

antibiótico “Piperacilina sódica”, para atender a demanda de pacientes suspeitos e positivados de 
COVID-19 atendidos na UPA 24 horas, de acordo com as especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: BASCEL SOLUÇÕES LTDA 
CNPJ Nº: 21.515.353/0001-02 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76915 PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4G + 0,5G FR 100,00 35,00 3.500,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2021 R$ 3.500,00 

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

         Devido ao aumento do número de casos de COVID-19, está havendo aumento do número de 
leitos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), para atender pacientes em emergências 
respiratórias. 

             Ocorre que pela escassez de leitos de UTI – COVID, os pacientes permanecem por períodos 
superiores a 24h neste setor. 

             Considerando que a compreensão da Covid-19 está evoluindo, porém ainda não há tratamento 
específico e eficaz para o tratamento e prevenção da Covid-19 até o momento. Milhares de 
pesquisadores em todo o mundo estão estudando os efeitos de medicamentos novos ou já existentes 
para o tratamento e prevenção da Covid-19. 

            Considerando que o tratamento de suporte à Covid-19 inclui oxigênio, hidratação, antibióticos e 
alívio da febre/ dor para reduzir a taxa de mortalidade; 

            Considerando as discussões sobre o uso da antibioticoterapia para o tratamento do paciente com 
Covid-19 sem evidência de infecção bacteriana; 

            Considerando que o direito à saúde é um direito fundamental e assegurado a todos, decorrente 
da máxima previsão constitucional, vejamos: “Art. 196 da CF - A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 

             Considerando o que dispõe o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, cabe ao 
município: "prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;"  

             Diante de todo exposto e da atual situação de enfrentamento da COVID-19, demandamos a 
aquisição do medicamento piperacilina sódia + tazobactam sódico 4g + 500mg para atender as 
prescrições no setor de emergência respiratória. 

             Este medicamento atualmente não está em processos licitatórios vigentes; 
             Considerando as indicações deste medicamento 
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1. Infecções do trato respiratório inferior. 
2. Infecções do trato urinário. 
3. Infecções intra-abdominais. 
4. Infecções da pele e tecidos moles. 
5. Sepse bacteriana. 
6. Infecções ginecológicas, incluindo endometrite pós-parto e doença inflamatória pélvica (DIP). 
7.Infecções neutropênicas febris. É recomendado o tratamentoem associação a um aminoglicosídeo. 
8. Infecções osteoarticulares. 
9.Infecções polimicrobianas (microrganismos Gram-positivos/Gram-negativos aeróbios e anaeróbios); 

            Piperacilina sódica e tazobactam sódico estéril é uma associação de antibacterianos injetáveis 
que consiste no antibiótico semissintético piperacilina sódica e o inibidor da ß-lactamase tazobactam 
sódico para administração intravenosa. Assim, piperacilina/tazobactam combina as propriedades de um 
antibiótico de amplo espectro e um inibidor da ß-lactamase.  

            A piperacilina sódica exerce sua atividade bactericida pela inibição da formação do septo e da 
síntese da parede celular. A piperacilina e outros antibióticos ß-lactâmicos bloqueiam a etapa de 
transpeptidação terminal da biossíntese do peptidoglicano da parede celular em bactérias suscetíveis ao 
interagir com as proteínas de ligação às penicilinas (PBPs), as enzimas bacterianas responsáveis por essa 
reação.  

            A piperacilina é ativa in vitro contra várias bactérias aeróbicas gram-positivas e gram-negativas 
e bactérias anaeróbicas. A piperacilina apresenta atividade reduzida contra bactérias que dispõem de 
ß-lactamases que inativam quimicamente a piperacilina e outros antibióticos ß-lactâmicos. O tazobactam 
sódico, que tem muito pouca atividade antimicrobiana intrínseca, devido à sua pequena afinidade com 
as PBPs, pode restaurar ou potencializar a atividade da piperacilina contra muitos desses organismos 
resistentes. O tazobactam é um inibidor potente de muitas ß-lactamases classe A (penicilinases, 
cefalosporinases e enzimas com espectro estendido), apresentando atividade variável contra 
carbapenemases classe A e ß-lactamases classe D. O tazobactam não é ativo contra a maior parte das 
cefalosporinases classe C e é inativo contra metalo-ß-lactamases classe B.  

            Duas características da piperacilina/tazobactam levam a um aumento da atividade contra 
alguns organismos portadores de ß-lactamases que, quando testadas como preparações enzimáticas, são 
menos inibidas pelo tazobactam e outros inibidores; o tazobactam não induz ß-lactamases mediadas por 
cromossomos nos níveis de tazobactam alcançados com os esquemas de doses recomendados e a 
piperacilina é relativamente refratária à ação de algumas ß-lactamases. Como outros antibióticos 
ß-lactâmicos, a piperacilina, com ou sem tazobactam, demonstra atividade bactericida dependente de 
tempo contra organismos suscetíveis. 

            A quantidade solicitada, que trata-se de estimativa, baseada na demanda do momento 
levantada pela secretaria. 

 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. 
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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 BASCEL SOLUÇÕES LTDA, CNPJ Nº: 
21.515.353/0001-02, com sede na Travessa Luiza Henriqueta, nº 450, Bairro Água Branca, CEP 85.606-649, 
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 


