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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023  

PROCESSO Nº 70/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 20.000 frascos de 100ml de soro fisiológico para utilização nas unidades de 

saúde da Municipalidade, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

CNPJ: 34.027.398/0001-71 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 69020 Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução 

injetável, aplicação: sistema fechado, Unidade: 

Bolsa 100ml.  

Obs: Solução Fisiológica (Cloreto de Sódio) 0,9% 

125ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 100 

ou 125ml. 

20.000 UN 4,77 95.400,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 09/2023: R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos 

reais). 

 

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

 

A aquisição do produto SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ml – faz-se necessário para o tratamento de pacientes 

que necessitam de reidratação urgente para evitar que sua situação evolua para uma desidratação mais séria. 

O soro fisiológico é usado para o tratamento da falta de líquidos ou sal no organismo, que pode ocorrer devido 

a episódios de diarreia, vômitos, aspiração gástrica, fístula digestiva, suor excessivo, queimaduras extensas, 

hemorragias entre outros. 

 

Essa aquisição visa suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde enquanto aguardamos a homologação 

e liberação para compra pela licitação em andamento - Pregão 210/2022, do qual a licitação pediu prazo de 

trinta (30) dias até ser finalizado totalmente. Informo que o Pregão nº 146/2021 de Material Médico Hospitalar 

- venceu no dia 08/12/2022. 

 

Ressalto que esse medicamento é muito utilizado no Pronto Atendimento - UPA-24h, Centro de Saúde da 

Cidade Norte-CSCN e demais unidades de saúde quando necessário, dessa forma se faz 

necessária essa dispensa EMERGENCIAL de licitação para evitar possíveis transtornos e não comprometer o 

bom andamento da Secretaria de Saúde. 

 

Quanto a quantidade ora solicitada, informo que se trata de estimativa baseado no consumo das unidades e 

prontos atendimentos referente ao mês anterior. 

 

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

usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO. 

Os orçamentos podem ser conferidos em anexo. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

5540 
 

08.006 

10.301.1001.2.046  

3.3.90.30.09.00 

303 

6300 10.302.1001.2.051 494 

5750 10.301.1001.2.047 494 
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 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são vinculados a receita: E. C. 29/00 / Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

 

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

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.027.398/0001-71, 

estabelecida na Rua Bahia nº 69, Sala 05, Bairro Presidente Kennedy, CEP: 85.605-270, Município de 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 integra o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 09/2023, em 26 de janeiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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