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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2022  

PROCESSO Nº 426/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição emergencial de 20.000 sachês de medicamento para tratamento de pacientes 

diagnosticados com dengue, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA - ME 

CNPJ: 11.327.892/0001-56 

 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 73110 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 

COMPOSIÇÃO: SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, 

CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 90 

MEQ,L + 20 MEQ,L + 80 MEQ,L + 30 MEQ,L + 111 

MMOL, L, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P, 

SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE   

20.000 Sachê 5,50 110.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 63/2022: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

 

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

 

A aquisição do medicamento  - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - faz-se necessário para o tratamento de 

pacientes diagnosticados com dengue e que necessitam de reidratação oral urgente para evitar que sua 

situação evolua pra uma desidratação mais séria. 

              

Devido a grande quantidade de pacientes com o vírus da dengue conforme boletim epidemiológico  emitido 

pela vigilância em saúde SE 01 a 18  - 02/01 a 07/05/2022 ( em anexo)  que consta a quantidade preocupante de 

casos positivos(7.218) para o período no Município de Francisco Beltrão/Pr e que o departamento não possui 

mais esse material disponível para compra, pois este item está sem saldo para a aquisição no PE 181/2021 e 

sem saldo no consorcio da ARSS, conforme documentos comprobatórios.  

                

Ressalto que há um  aumento significativo da procura pelos serviços públicos de saúde na UPA 24 horas, 

Unidades Básicas de Saúde e Centro de Saúde Cidade Norte e farmácias municipais, das quais precisam desse 

medicamento disponível. 

 

Considerando que o consórcio da  ARSS  terá licitação vigente somente após julho de 2022; 

 

Considerando que  está sendo encaminhado novo processo licitatório deste medicamento junto aos desertos 

do PE 181/2021 e PE 44/2022; 

 

Portanto, levando em consideração os motivos descritos acima solicitamos uma dispensa de licitação para três 

(03) meses do medicamento que é imprescindível neste momento em que o Município enfrenta uma endemia 

da doença. 

 

Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que se trata de uma estimativa, baseada no consumo dos 

últimos meses. 

 

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para tais usamos como 

parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de  ORÇAMENTO FÍSICO sendo que os 

mesmos podem ser conferidos de acordo com planilha em anexo. 
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Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

6540 08.006 10.303.1001.2.055 3.3.90.32.02.00 000 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são vinculados à E.C. 29/00. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da Pessoa Jurídica: 

CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.327.892/0001-56, 

estabelecida na Avenida Júlio Assis Cavalheiro nº 280, Centro, CEP: 85.601-000, em Francisco Beltrão/PR, 

considerando o disposto no Artigo 24, Inciso IV, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de 

Referência e anexos, que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 19 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 63/2022, em 19 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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