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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2021  
PROCESSO Nº 417/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de 1.500 (mil e quinhentas) ampolas do 

medicamento MIDAZOLAN, 2.000 (duas mil) ampolas do medicamento FENTANIL, 800 (oitocentos) 
frascos do medicamento ROCURÔNIO, 200 (duzentas) ampolas do medicamento DEXTROCETAMINA 
e 1.500 (mil e quinhentos) frascos do medicamento PROPOFOL, todos para utilização no setor 
COVID-19 da UPA 24 horas, de acordo com as especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI 
CNPJ Nº: 32.743.242/0001-61 

ITEM 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 76963 MIDAZOLAM 50MG/10ML - AMPOLA AMPOLA 1.500,00 100,00 150.000,00 

 
EMPRESA CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ Nº: 44.734.671/0001-51 

ITEM 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

02 76964 FENTANIL 50MCG/10ML - AMPOLA AMPOLA 2.000,00 9,50 19.000,00 

03 76965 ROCURÔNIO 10MG/ML - FRASCO FRASCO 800,00 30,00 24.000,00 

04 76966 DEXTROCETAMINA 50MG/ML - AMPOLA AMPOLA 200,00 14,70 2.940,00 

 
EMPRESA CONTRATADA: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº: 00.656.468/0001-39 

ITEM 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

05 76967 PROPOFOL 1% 200MG/20ML - FRASCO FRASCO 1.500,00 49,50 74.250,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 64/2021 R$ 270.790,00 

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

Devido ao grande aumento no número de casos de COVID-19 e a escassez de leitos de UTI – 
COVID foram necessários aumentarem os números de leitos na Unidade de Pronto Atendimento UPA 
24h para atender essa grande demanda em emergências respiratórias. Na Unidade os pacientes ficam 
aguardando vaga para UTI – COVID e, muitas vezes, permanecem por um período superior a 24h. 
Dessa forma faz-se necessário a aquisição dos fármacos: Midazolam 50mg/10mL ampola, Fentanil 
50mcg/10mL ampola, Rocurônio 10mg/mL frasco, Dextrocetamina 50mg/mL ampola e Propofol 1% 
200mg/20mL ampola, para dar início ao tratamento. A especificação dos medicamentos é imprescindível 
para o atendimento da demanda emergencial diante do considerável aumento de casos suspeitos e 
positivos de Covid-19 em estado moderado e grave de complicações respiratórias, que necessitam de 
intubação, ventilação mecânica e até reanimação enquanto aguardam leitos nas superlotadas unidades 
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hospitalares. Ademais, a quantidade estimada desses medicamentos leva em conta a grande procura dos 
mesmos em nível nacional e a contratação direta garante a aquisição mais vantajosa, tendo em vista que 
delimita o preço sem sujeitar aos aumentos inesperados do mercado e viabiliza estoque mínimo sem 
comprometimento das ações planejadas para o atendimento da população. 

MIDAZOLAM: pertence a um grupo de medicamentos chamado benzodiazepinas. Este 
medicamento apresenta efeito sedativo e indutor do sono muito rápido, de grande intensidade. Também 
é relaxante muscular. 

FENTANIL: é um opioide utilizado juntamente com outros medicamentos para a anestesia. Ele 
tem um rápido início de ação e os seus efeitos geralmente duram menos de duas horas. 

ROCURÔNIO:  é um bloqueador neuromuscular usado em anestesia para facilitar a intubação 
traqueal, proporcionando relaxamento muscular esquelético, necessário para ventilação mecânica. 

DEXTROCETAMINA: medicação utilizada principalmente para induzir e manter a anestesia. A 
substância induz um estado de transe, proporcionando alívio da dor, sedação e perda de memória.     

PROPOFOL: é um agente anestésico geral intravenoso de ação curta, adequado para indução e 
manutenção de anestesia geral, com indicação de uso em pacientes que estejam sendo ventilados ou que 
necessitem de sedação temporária para realização de procedimentos rápidos. 

 As quantidades solicitadas, referem-se a uma estimativa realizada pela Secretaria de Saúde e 
têm como referência a ocupação dos nove leitos da UPA - sala vermelha. É válido ressaltar que esses 
medicamentos estão sendo usados em quantidade máxima permitida em uma vasão de 20mL/h e 
30mL/h. Além disso, alguns medicamentos são de curta duração necessitando de grande quantidade 
para que sejam mantidas as sedações diárias. Logo, nosso estoque não pode sofrer desabastecimento e 
tão pouco esperar que o valor da compra possa sofrer redução.  

Nesse viés, usamos como parâmetro para avaliação dos preços ORÇAMENTOS FÍSICOS que 
constam em anexo. Somos cientes do grande aumento dos preços dos sedativos que, a exemplo do 
Midazolam, sofreram reajuste mais de 1.000%. Além do alto custo tivemos dificuldades na obtenção dos 
orçamentos pois as empresas alegam dificuldade na aquisição dos sedativos devido à grande demanda 
nacional. 

 Está em andamento um processo licitatório desses itens, porém reiteramos a urgência da 
compra desses fármacos por dispensa de licitação não podendo aguardar os prazos, previstos em lei, 
pertinentes para a modalidade de licitação. 

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 IV, da Lei 8.666/93, é 

de parecer favorável a contratação das empresas CAVALLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
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E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ Nº: 32.743.242/0001-61, com sede na Rua Maria Olimpia, Bairro 
Jardim Izabel, nº 370ª, CEP 87.309-185, Campo Mourão – PR, CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ Nº: 44.734.671/0001-51, com sede na Rodovia Itapira/Lindóia, S/N, 
KM 14, CEP 13.974-900, Itapira – SP e SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ Nº: 00.656.468/0001-39, com sede na Rua Anita Ribas, nº 410, Bairro Hugo Lange, CEP 
82.520-610, Curitiba – PR. 

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

do Município. 
Francisco Beltrão, 02 de junho de 2021. 

 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 64/2021, em 02 de junho de 2021. 

 
 

                             Cleber Fontana 
                           Prefeito Municipal 


