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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2022  

PROCESSO Nº 551/2022 - EDITAL 

 

  OBJETO – Aquisição de cola biológica elaborada em albumina + glutaradeído, para reposição 

do estoque da Policlínica de Pato Branco/PR em razão da utilização na cirurgia cardiovascular do Sr. Amilton 

de Almeida, paciente beltronense portador de doença de valva aórtica e aneurisma., de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: MEDCOSTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 

CNPJ: 10.801.805/0001-98 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor R$ 

1 75577 COLA CIRÚRGICA COMPOSTA POR ALBUMINA + 

GLUTARALDEÍDO QUE AGE COMO SELANTE AO 

REDOR DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR.   

01 UN 6.570,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 50/2022: R$ 6.570,00 (seis mil, quinhentos e setenta 

reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. 

 

Reposição de material cirúrgico à Policlínica de Pato Branco que utilizou o mesmo em usuário residente no 

município de Francisco Beltrão encaminhado da forma emergencial e apresentou como evolução pós 

cirúrgicos o óbito. O material é composto por hidrogel sintético que age como selante ao redor de cirurgia 

cardiovascular, é uma alternativa por demonstrar ganhos em termos de mortalidade. 

 

Dentro da Rede de Assistência em Saúde na Alta Complexidade, a referência para o atendimento cirúrgico 

cardiológico é a Policlínica de Pato Branco, a qual os pacientes acessam os seus serviços via emergencial ou 

ambulatorial.   

 

A reposição da cola Bioglue em questão, trata-se de um atendimento de forma emergencial ocorrido na data 

de 09/07/2021, onde a Unidade de Pronto Atendimento (UPA- 24 horas) admitiu o usuário e o transferiu via 

regulação do SAMU para a Policlínica de Pato Branco aos cuidados do profissional médico Paulo Giublin.  

 

Durante a internação o médico assistente justifica a necessidade de utilizar uma cola adesiva para a correção 

de um aneurisma de aorta e que o procedimento cirúrgico foi realizado pelo SUS, porém este material não 

tem cobertura ficando vedada a cobrança de qualquer material ou serviços dos pacientes usuários do Sistema.  

 

No entanto, no momento emergencial em que o paciente se encontrava, a Policlínica cedeu uma cola de seu 

estoque utilizando-a no mesmo e diante dos esforços para corrigir o problema, após o ato cirúrgico ocorreu o 

óbito. A correção de um aneurisma de aorta é considerada um procedimento cirúrgico de grande porte e a 

probabilidade de ocorrência de óbito e complicações em pacientes cirúrgicos é dependente de diversos fatores, 

como as condições fisiológicas do doente (idade, sexo, presença de comorbidades), bem como o caráter de 

admissão dessa cirurgia (emergência/urgência, eletiva). 

 

Diante de análise e justificativa do hospital Policlínica esse material é consignado com empresa fornecedora e 

devido ao déficit de estoque estão sujeitos a serem barrados, caso não ocorra o pagamento ou a devolução da 

Cola Bioglue - 5 ml pendente.  

 

Em anexo ao termo consta a carta de exclusividade da empresa fornecedora do produto no estado no Paraná. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
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Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5871 08.006 10.302.1001.2.049 3.3.90.30.36.00 000 

 

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

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

 

 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa MEDCOSTA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI., inscrita no CNPJ sob nº 10.801.805/0001-98, estabelecida na 

Avenida Sete De Setembro nº 4476, 1º Andar - Conjunto 102, Batel, CEP: 80.250-210, na cidade de Curitiba/PR, 

considerando o disposto no Artigo 25, Inciso I, 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, 01 de julho de 2022. 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 50/2022, em 01 de julho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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