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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021  
PROCESSO Nº 816/2021 

 
 OBJETO – Aquisição de insumos e equipamentos para viabilizar o projeto “Inserção de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde” no Município de Francisco Beltrão – Chamada 
Pública SCTIR/MS Nº 1/2017, dos itens que restaram desertos/frustrados no Pregão Eletrônico nº 149/2021, 
de acordo com as especificações abaixo:  
 
FORNECEDOR: SUSTENTEC - PRODUTORES ASSOCIADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS / CNPJ: 06.044.305/0001-81 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 
Valor 

 Total R$ 

1 78523 EXTRATO SECO DE PASSIFLORA 
INCARNATA, 1000g. Nome popular: 
"Maracujá". Pó fino, inodoro, 
padronizado em 3,5% (± 10%) de 
Flavonóides totais, expressos em 
Vitexina, conforme especificações 
técnicas em anexo. A empresa 
contratada deverá fornecer o Laudo 
Técnico, baseado em literaturas de 
referência. Pacote com 1kg.   

85 PCT 319,00 27.115,00 

2 78524 EXTRATO SECO DE AESCULUS 
HIPPOCASTANUM, 1.000g. Nome 
popular: "Castanha da Índia". Pó fino e 
higroscópico, odor fracamente 
aromático, sabor picante e levemente 
amargo, padronizado em 20% (± 10%) 
de Glicosídeos triterpênicos, expressos 
como Escina anidra, conforme 
especificações técnicas em anexo. A 
empresa contratada deverá fornecer 
laudo técnico. Pacote com 1kg.   

15 PCT 507,00 7.605,00 

3 78525 EXTRATO SECO DE EQUISETUM 
ARVENSE, 1.000g. Nome popular: 
"Cavalinha". Pó fino, odor característico, 
padronizado em no mínimo de 2% (± 
10%) de Flavonóides totais, conforme 
especificações técnicas em anexo. A 
empresa contratada deverá fornecer o 
Laudo Técnico, baseado em literaturas 
de referência. Pacote com 1kg.   

04 PCT 211,00 844,00 

 
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA ELY MARTINS LTDA 
CNPJ: 96.435.995/0001-92 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 
Valor 

 Total R$ 

4 78526 Cápsula gelatinosa dura nº 00, com 
duplo fechamento, tipo snap-fit, 
capacidade 0,95ml. Material: gelatina. 

150 PCT 199,95 29.992,50 
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Aplicação: Insumo farmacêutico. Pacote 
com   5.000 unidades. A empresa 
contratada deverá fornecer o Laudo 
Técnico. Cor: incolor.   

5 78527 Cápsula gelatinosa dura nº 0, com duplo 
fechamento, tipo snap-fit, capacidade 
0,68ml. Material: gelatina. Aplicação: 
Insumo farmacêutico. Pacote com   
5.000 unidades. A empresa contratada 
deverá fornecer o Laudo Técnico. Cor: 
incolor.   

80 PCT 149,95 11.996,00 

 
FORNECEDOR: IDEAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA 
CNPJ: 08.334.000/0001-30 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 
Valor 

 Total R$ 

6 78528 Encapsuladora semi-automática que 
abre e fecha as cápsulas. Composta por 
base e bandeja com capacidade para 300 
a 360 cápsulas por ciclo do tamanho 0. 
Deve acompanhar todos os acessórios 
necessários para a execução. Em acrílico 
com pinos e parafusos em aço inox.   

03 UN 2.033,08 6.099,24 

7 78529 Bandeja com capacidade para 300 a 360 
cápsulas por ciclo do tamanho 00 
compatível para encapsuladora 
semi-automática. Deve acompanhar 
todos os acessórios necessários para a 
execução. Em acrílico com pinos e 
parafusos em aço inox.   

05 UN 872,38 4.361,90 

 
Valor Total do Processo de Dispensa de Licitação nº 113/2021: R$ 88.013,64 (oitenta e oito mil, treze reais e 
sessenta e quatro centavos). 
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. 
- Os insumos utilizados na Farmácia Municipal de Manipulação de Fitoterápicos para a manipulação de 
cápsulas de fitoterápicos são padronizados de acordo com padrões da Farmacopéia Brasileira e das 
principais Farmacopeias mundiais, além de serem baseados em estudos sobre medicamentos 
comprovadamente eficazes de marcas mundialmente confiáveis. Tratam-se de produtos diferenciados, 
com poucos fornecedores no mercado nacional. Por serem produtos naturais, dependem da época 
adequada e de fatores ambientais favoráveis para a colheita. Como tivemos longo período de estiagem no 
decorrer do ano de 2021, a colheita destas plantas medicinais foi severamente prejudicada. A escassez do 
produto no mercado pela dificuldade do cultivo e a pandemia pelo Covid-19 fizeram os preços dos 
produtos aumentarem muito.   
- Os extratos secos padronizados de Passiflora incarnata, Aesculus hippocastanum e Equisetum arvense 
constavam no Pregão Eletrônico nº 149/2021 (realizado em 28 de setembro de 2021), porém os itens 
restaram frustrados.  
- As cápsulas gelatinosas são imprescindíveis para a manipulação dos medicamentos da Farmácia de 
Manipulação de Fitoterápicos, sendo que também participaram do processo licitatório nº 149/2021 
(realizado em 28 de setembro de 2021) e os itens ficaram desertos.  
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- A Encapsuladora semi-automática e bandeja para cápsulas nos tamanhos 0 e 00 são equipamentos 
utilizados na confecção das cápsulas e contribuem para a qualidade da execução do processo e do produto 
final. Também participaram do processo licitatório nº 149/2021, restando frustrados. Concorreram POR 
GRUPO/LOTE, porque os itens Encapsuladora e bandeja precisam ser compatíveis, devendo assim serem 
licitados em conjunto, para que não se adquiram produtos incompatíveis.  
Assim, tendo em vista que os itens descritos neste Termo de Referência não foram contemplados no Pregão 
Eletrônico nº 149/2021 realizado anteriormente, conforme descrito acima, e considerando a proximidade do 
término do convênio com o Ministério da Saúde (novembro/2021), conforme Ofício nº 697/2020 e Ata da 
Reunião Extraordinária nº 332 do Conselho Municipal de Saúde, em anexo, verifica-se a inviabilidade de 
ser realizada nova licitação, o que justifica a realização de uma dispensa de licitação para aquisição destes 
produtos, considerando, ainda, a importância para a manipulação de medicamentos fitoterápcios na 
Farmácia Municipal de Manipulação de Fitoterápicos.  
- O valor estimado para a aquisição dos insumos e equipamentos está de acordo com o princípio da 
razoabilidade, para tais usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio 
de orçamentos recebidos via e-mail e sites de busca na internet, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, 
sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com a planilha em anexo.  
Cabe ressaltar que para estimar o valor dos extratos secos de Passiflora incarnata, Aesculus hippocastanum 
e Equisetum arvense foi considerado somente um orçamento fornecido por uma única empresa, pela 
padronização exigida e pelo fato das matérias-primas estarem em falta devido à estiagem, observando-se a 
expressiva elevação do seu preço. Para ser possível a pesquisa de preços, foi utilizado como segundo 
parâmetro o contrato anterior dos mesmos itens. 
 
- As quantidades dos itens solicitados foram estipuladas pelo valor remanescente do convênio, aprovado 
pelo Plano de Trabalho do projeto: Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica de 
Saúde no município de Francisco Beltrão- PR, conforme chamada Pública SCTIR/MS nº 1/2017   e de 
acordo com a demanda proporcionada pela aceitação da população. 
 
- Para o GRUPO/LOTE 1, justifica-se a solicitação POR ITEM, haja vista que os produtos a serem 
adquiridos não necessitam ser fornecidos por uma única empresa. 
- Para o GRUPO/LOTE 2, justifica-se a solicitação POR LOTE, considerando a necessidade que o item 2 
(bandeja com capacidade para 300 a 360 cápsulas por ciclo do tamanho 00) seja da mesma marca do item 1 
(encapsuladora semi-automática, composta por base e bandeja para 300 a 360 cápsulas por ciclo do 
tamanho 0), em virtude de que a variação dos modelos de diferentes marcas não são compatíveis e 
portanto, impedem o funcionamento do equipamento. Sendo assim, o gerenciamento permanece todo o 
tempo a cargo do mesmo contratado. Desta forma, concentra-se o fornecimento do equipamento em uma 
só empresa e da garantia dos resultados. 
 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6511 EA 
08.006 10.303.1001.2.069 

3.3.90.30.09.00 498 
6552 4.4.90.52.08.00 518 

Origem de recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
licitação: Assistência farmacêutica / Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação das empresas:  1 – 

SUSTENTEC - Produtores Associados para Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.044.305/0001-81, estabelecida na Fazenda Britânia, Perímetro 22, Lote Rural 165 B/B - 
CEP: 85.948-000 – Município de Pato Bragado/PR; 2 - DISTRIBUIDORA ELY MARTINS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 96.435.995/0001-92, estabelecida na Rua Vereador Miguel Cury nº 22, GALPÃO 02, Bairro: 
Distrito Industrial, CEP: 14.140-000, Município de Cravinhos/SP e 3 - IDEAL EQUIPAMENTOS PARA 
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LABORATÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ  sob o nº, 08.334.000/0001-30, estabelecida na Rua São Judas 
Tadeu nº 128, Bairro Jordanópolis - CEP: 07411-165, Município de Arujá/SP; considerando o que consta no 
Artigo 24, inc. V, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com 
fornecedores constantes do Termo de Referência, que integra o presente processo.   
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 03 de novembro de 2021. 
 

 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


