
 

Rua Moisés Can
Restinga Sêca, 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

 
1. OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a aquisição emergencial de 
0,9% nas apresentações 100 
nas Unidades de Saúde do Município
 
2. CONTRATADAS: 
2.1. MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES S/A, inscrita no CNPJ sob nº 
Wild, n° 420, Bairro Imigrante
2.2. MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA
inscrita no CNPJ sob n° 36.757
Bairro Km3, Município de Santa Maria/RS
 
3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1. O montante total para aquisição dos 
novecentos e cinquenta reais).
3.2. O valor total a ser pago para a empresa 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A
corresponde ao valor de R$ 16.995
3.3. O valor total a ser pago para a empresa 
MATERIAIS MÉDICOS LTDA
valor de R$ 8.955,00 (oito mil e novecentos e 
3.4. O prazo de entrega dos soros fisiológicos 0,9%
Ordem de Fornecimento e Nota de empenho;
3.5.  O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) livre
descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos;
3.6.  Caso seja verificada a não conformidade de algum produto 
correções necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
3.7.  Os soros fisiológicos 0,9%
Cantarelli, nº 386, Restinga Sêca (RS), acesso pela Rua Nossa Senhora do Calvário.
3.7.1. Responsável pelo Recebimento: Servidora 
026.776.570-31; 
3.8. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias
3.9. O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) dias a contar de sua assinatura ou até 
que seja realizada a entrega total dos 
 
4. ORÇAMENTO: 
4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
Depto de Atenção Básica– Secretaria de 
10.301.0017.2.132 – FMS Manutenção das Unidades de Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.36.00 – Material Hospitalar
Recurso financeiro: 
4500 – Custeio – Atenção Básica
 
5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. A dispensa de licitação por emergência, encontra amparo jurídico, tendo em vista que a saúde é 
um direito de todos e dever do Estado, conforme estipula 
196, in verbis: 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 
(Justificativa n°3349/2022) 
PROCESSO Nº 3456/2022 

Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a aquisição emergencial de 
 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml para utilização durante os atendimentos 

nas Unidades de Saúde do Município, conforme Anexo I. 

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO 
inscrita no CNPJ sob nº 07.752.236/0001-23, com sede na 

Imigrante, Município de Vera Cruz/RS, CEP 96.880-000.
MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA

757.380/0001-50, com sede na Av. João Luiz Pozzobon
, Município de Santa Maria/RS, CEP 97.095-465. 

 
3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O montante total para aquisição dos soros fisiológicos 0,9% é de R$ 25.950
reais). 

O valor total a ser pago para a empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, referente à aquisição dos 

16.995,00 (dezesseis mil e novecentos e noventa e cinco
O valor total a ser pago para a empresa MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS MÉDICOS LTDA, referente à aquisição dos soros fisiológicos 0,9%
oito mil e novecentos e cinqüenta e cinco reais); 

soros fisiológicos 0,9% será de até 8 (oito) dias úteis
Ordem de Fornecimento e Nota de empenho; 

O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) livre(s) de despesas pertinentes a f
descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

Caso seja verificada a não conformidade de algum produto a contratada
correções necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; 

soros fisiológicos 0,9% devem ser entregues na Secretaria Municipal
Cantarelli, nº 386, Restinga Sêca (RS), acesso pela Rua Nossa Senhora do Calvário.

Responsável pelo Recebimento: Servidora – Isabelle Wegner de Barros

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos soros fisiológicos 0,9%
O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) dias a contar de sua assinatura ou até 

a entrega total dos soros fisiológicos 0,9% no prazo de 8 (oito) dias úteis.

As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Secretaria de Saúde 
Manutenção das Unidades de Saúde 

CATEGORIA ECONÔMICA 
Material Hospitalar 

Atenção Básica 

A dispensa de licitação por emergência, encontra amparo jurídico, tendo em vista que a saúde é 
um direito de todos e dever do Estado, conforme estipula a Constituição Federal de 1988
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Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a aquisição emergencial de Soro Fisiológico 
utilização durante os atendimentos 

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO 
, com sede na Rua Norberto Otto 

. 
MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA, 

50, com sede na Av. João Luiz Pozzobon, n° 1728, sala 01, 

25.950,00 (vinte e cinco mil e 

MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
referente à aquisição dos soros fisiológicos 0,9%, 

centos e noventa e cinco reais); 
MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E 

soros fisiológicos 0,9%, corresponde ao 

8 (oito) dias úteis após recebimento da 

(s) de despesas pertinentes a frete, carga, 
 

a contratada deverá promover as 

Municipal de Saúde, Rua Moisés 
Cantarelli, nº 386, Restinga Sêca (RS), acesso pela Rua Nossa Senhora do Calvário. 

Isabelle Wegner de Barros, CPF sob n° 

soros fisiológicos 0,9%; 
O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) dias a contar de sua assinatura ou até 

no prazo de 8 (oito) dias úteis.  

As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

A dispensa de licitação por emergência, encontra amparo jurídico, tendo em vista que a saúde é 
a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE 

 
Desse modo, tendo a saúde como um direito p

considerando que os soros fisiológicos 0,9%
Unidades Básicas de Saúde do Município
como para diluição de medicamentos a serem aplicados na veia ou no músculo, limpeza de feridas, 
lavagem de queimaduras, lavagem dos olhos e também para nebulizações, dentre outras utilizações.
Desse modo, faz-se necessário sua
diversos procedimentos realizados nos Postos de Saúde
Sistema Único de Saúde do M
 Além disso, os soros fisiológicos 0,9% nas apresentações 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml
restaram frustrados na Licitação Compartilhada realizada pelo
Região Centro do RS), Pregão Eletrônico Nº 005/2022
processo licitatório com todos os itens fracassados no certame
 
6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO:
6.1. Os preços são condizentes com o valor de mercado dos
em anexo. Além disso, os mesmos
 
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
alterações. 
 
Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 
DISPENSA DE LICITAÇÃO.
 
 
 

    VILMAR JOÃO FOLETTO
Prefeito em Exercício
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

“A saúde é direito de todos e dever do Estad

garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

Desse modo, tendo a saúde como um direito para todos, compete ao poder público garanti
soros fisiológicos 0,9% são essenciais para o atendimento à

Unidades Básicas de Saúde do Município, sendo que este item é utilizado para diversas finalidades, 
ção de medicamentos a serem aplicados na veia ou no músculo, limpeza de feridas, 

lavagem de queimaduras, lavagem dos olhos e também para nebulizações, dentre outras utilizações.
se necessário sua compra emergencial, pois o referido item 

realizados nos Postos de Saúde para o atendimento d
Sistema Único de Saúde do Município. 

os soros fisiológicos 0,9% nas apresentações 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml
m frustrados na Licitação Compartilhada realizada pelo CIRC (Consórcio Intermunicipal da 

do RS), Pregão Eletrônico Nº 005/2022, logo estando sendo providenciado novo 
processo licitatório com todos os itens fracassados no certame.  

CATIVA DE PREÇO: 
Os preços são condizentes com o valor de mercado dos soros fisiológicos, conforme orçamentos 

mesmos serão contratados por menor preço unitário.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

Restinga Sêca, 14

 
VILMAR JOÃO FOLETTO 

em Exercício 
MARCELO 

Procurador Jurídico
OAB/RS 70.896

2 

terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e 

ara todos, compete ao poder público garanti-la, 
o atendimento à população nas 

sendo que este item é utilizado para diversas finalidades, 
ção de medicamentos a serem aplicados na veia ou no músculo, limpeza de feridas, 

lavagem de queimaduras, lavagem dos olhos e também para nebulizações, dentre outras utilizações. 
o referido item é indispensável para os 
o atendimento da população usuária do 

os soros fisiológicos 0,9% nas apresentações 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml 
CIRC (Consórcio Intermunicipal da 

logo estando sendo providenciado novo 

soros fisiológicos, conforme orçamentos 
por menor preço unitário. 

8.666/93 e suas posteriores 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 

14 de Setembro de 2022. 
 
 
 
 
 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE 

 

Item Descrição 

1 Soro fisiológico 0,9% 100 ml –
Cloreto de sódio, concentração 
0,9% forma farmacêutica 
solução injetável, sistema 
fechado, embalagem primária 
isenta de PVC, bolsa 100 ml. 

2 Soro fisiológico 0,9% 250 ml –
Cloreto de sódio, concentração 
0,9% forma farmacêutica 
solução injetável, sistema 
fechado, embalagem primária 
isenta de PVC, bolsa 250 ml. 

3 Soro fisiológico 0,9% 500 ml –
Cloreto de sódio, concentração 
0,9% forma farmacêutica 
solução injetável, sistema 
fechado, embalagem primária 
isenta de PVC, bolsa 500 ml. 

4 Soro fisiológico 0,9% 1000 ml 
– Cloreto de sódio, 
concentração 0,9% forma 
farmacêutica solução injetável, 
sistema fechado, embalagem 
primária isenta de PVC, bolsa 
1000 ml. 

Valor total estimado: R$ 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Unidade Quant. 
Vlr. Unit. 

R$ 
Subtotal R$

– 
Cloreto de sódio, concentração 
0,9% forma farmacêutica 

sistema 
fechado, embalagem primária 

Bolsa 1200 R$ 5,25 R$ 6.300

– 
Cloreto de sódio, concentração 
0,9% forma farmacêutica 
solução injetável, sistema 
fechado, embalagem primária 

Bolsa 900 R$ 5,75 R$ 5.175

– 
Cloreto de sódio, concentração 
0,9% forma farmacêutica 
solução injetável, sistema 
fechado, embalagem primária 

Bolsa 900 R$ 9,95 R$ 8.955

ml 
Cloreto de sódio, 

concentração 0,9% forma 
farmacêutica solução injetável, 
sistema fechado, embalagem 
primária isenta de PVC, bolsa 

Bolsa 600 R$ 9,20 R$ 5.520

R$ 25.950,00 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Cinquenta
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terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

 

Subtotal R$ Empresa 

6.300,00 MEDILAR 

5.175,00 MEDILAR 

8.955,00 MEDSANTA 

5.520,00 MEDILAR 

inquenta Reais). 


