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PROCESSO Nº 39877/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020 (JUSTIFICATIVA N° 3257) 

 

 

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição emergencial de luvas de procedimentos, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme Termo de Referência, Anexo I. 

 

2. CONTRATADAS: 
2.1. A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 18.702.558/0001-84, com sede à Av. Osvaldo 

Cruz, nº 1420, Sala 02, Bairro Nossa Senhora das Dores, Município de Santa Maria/RS, CEP 97.095.470. 

2.2. MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n° 01.706.665/0001-88, com 

sede à Rua Tuiuti, nº 1016, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município de Santa Maria/RS, CEP 

97.015.660. 

 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 68.915,00 (sessenta e oito mil novecentos e 

quinze reais), sendo o valor unitário para aquisição das luvas de procedimentos tamanhos PP, P e G R$ 

84,50 (oitenta e quatro reais com cinquenta centavos) totalizando 30 (trinta), 300 (trezentas) e novamente 

300 (trezentas) unidades, respectivamente de cada tamanho, bem como a luva de procedimentos tamanho 

M com seu valou unitário de R$ 78,40 (setenta e oito reais com quarenta centavos) a unidade, totalizando 

200 (duzentas) unidades. 

3.2. O prazo de entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias após recebimento da Ordem de 

Fornecimento e Nota de empenho. 

3.3. Caso seja verificada a não conformidade de algum material o fornecedor deverá promover as 

correções necessárias no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; 

3.4. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega integral dos materiais e apresentação 

da nota fiscal para a Secretaria Municipal de Saúde. 

3.5. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados da servidora 

Helena Cristina Lavall Mohr, CPF 499.824.270-91 e RG: 6028349411, Rua Moisés Cantarelli, nº 386, 

acesso pela Rua Nossa Senhora do Calvário. 

3.6. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) livre(s) de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, 

cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos; 

 

4. ORÇAMENTO: 

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

 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Depto de Vigilância em Saúde– Secretaria de Saúde 

10.122.0031.2.164 – FMS Enfrentamento da Emergência Covid-19 

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.30.2800 – Material de Proteção e Segurança 

Recurso financeiro: 

4511 – CUSTEIO – Outros programas financiados 

 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. A dispensa de licitação por emergência, encontra amparo jurídico, em virtude da pandemia mundial 

de coronavírus – COVID-19, conforme decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 

de Março de 2020. 

Como forma a prevenir/minorar os impactos, medidas urgentes veem sendo adotadas no dia-a-dia 

do Município e em especial da Secretária de Saúde. 

Recentemente, a Lei Federal n. 13.979/20 autorizou a aplicação de tal modalidade especialmente no 

combate a pandemia, vejamos: 
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

 

Destaque-se que a nova Lei tornou-se presumíveis determinadas condições: 
Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se 

atendidas as condições de: 

I - ocorrência de situação de emergência; 

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

III-existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

IV-limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de 

emergência. 

 

  Portanto, a contratação emergencial resta justificada, com vistas ao atendimento do princípio da 

eficiência, no qual preconiza que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e 

rendimento funcional, a Secretaria de Saúde gerou em 12 de novembro de 2020 a requisição de compras 

nº 097/2020 para aquisição de itens registrados no Pregão Presencial nº 025/2020. A programação de 

compras é realizada trimestralmente pela Secretaria, a fim de manter as Unidades de Saúde com todos os 

materiais necessários para o bom atendimento da população.  Ao realizar a requisição verificou-se que a 

empresa ISAMED – MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI solicitou a subtração dos itens 

nº 57,58 59 e 60 - luvas de procedimento tamanhos PP, P, M e G. Em tempo a Secretaria de Planejamento 

realizou consulta a segunda colocada na Ata de Registro de Preços que também não demonstrou interesse 

em fornecer os referidos itens.  

Juntamente com o PP nº 025/2020 para aquisição de material ambulatorial, encontra-se vigente no 

Município o Pregão Eletrônico nº 039/2020 para aquisição de Equipamentos de proteção Individual (EPI), 

no qual a detentora da Ata, empresa ITAMARATY COMERCIAL EIRELI recebeu a nota de empenho nº 

7239/2020 (Luvas PP, P, M e G) em 14/09/20, mas não realizou a entrega dos itens, gerando o Ofício nº 

071/2020 o que culminou na Notificação de Recisão Unilateral da Ata de registro de Preços através do 

ofício nº 074/2020. As luvas de procedimentos são material básico e essencial ao atendimentos nas 

Unidades de Saúde, principalmente diante do cenário atual de PANDEMIA. Afim de manter as Unidades 

de Saúde com material disponível para os atendimentos diários da população, faz-se necessária a compra 

emergencial do itens até a realização de novo processo licitatório. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com o valor de mercado dos serviços. Além disso, a contratação será 

realizada por menor preço unitário. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 4, caput, da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas posteriores 

alterações. 

 

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, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Fornecedor Item Descrição do item Unidade Quant. 
Valor 

unitário 
Valor total 

A 

FAVARIN 
1 

Luva de procedimentos, 100 % látex, 

Não estéril, ambidestra, tamanho  PP - 

caixa c/ 100 unidades 

caixa 30 R$ 84,50 R$ 2.535,00 

A 

FAVARIN 
2 

Luva de procedimentos, 100 % látex, 

Não estéril, ambidestra, tamanho P - 

caixa c/ 100 unidades 

caixa 300 R$ 84,50 R$ 25.350 

MEDPLUS 3 

Luva de procedimentos, 100 % látex, 

Não estéril, ambidestra, tamanho M - 

caixa c/ 100 unidades 

caixa 200 R$ 78,40 R$ 15.680,00 

A 

FAVARIN 
4 

Luva de procedimentos, 100 % látex, 

não estéril, ambidestra, tamanho G- 

Caixa c/ 100 unidades 

caixa 300 R$ 84,50 R$ 25.300,00 

Valor total estimado: R$ 68.915,00 (sessenta e oito mil novecentos e quinze reais) 

 

 

 

 

 

 

 




