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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021  

(Justificativa n° 1059/2021) 

PROCESSO Nº 1097/2021 

 

1. OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente dispensa de licitação, a aquisição emergencial de 

medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia Municipal e para atendimento a Lei 

Municipal n° 3.647/2021, conforme Anexo I. 

 

2. CONTRATADAS: 
2.1. DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 

sob nº 02.520.829/0001-40, com sede na Rodovia BR 480, n° 180, Bairro Centro, Município de 

Barão do Cotegipe-RS, CEP 99.740-000. 

2.2. COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 

93.185.098/0001-80, com sede na Rua Barão do Triunfo, n° 2405, Bairro Medianeira, Município 

de Santa Maria/RS, CEP 97.015-070. 

2.3. F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

28.093.678/0001-85, com sede na Rua Pedro Soares, n° 299, Bairro Vila Isabel, Pato Branco/PR, 

CEP: 85.504-317; 

  

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O montante total para aquisição dos medicamentos é de R$ R$ 63.288,00 (Sessenta e três 

mil duzentos e oitenta e oito reais). 

3.2. O valor total a ser pago para a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, referente à aquisição dos medicamentos, corresponde ao valor de R$ 

29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais); 

3.3. O valor total a ser pago para a empresa COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA 

LTDA, referente à aquisição dos medicamentos, corresponde ao valor de R$ 31.508,00 (trinta e 

um mil quinhentos e oito reais); 

3.4. O valor total a ser pago para a empresa F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA, referente à aquisição dos medicamentos, corresponde ao valor de R$ 2.080,00 (dois mil 

reais e oitenta centavos);  

3.5. O prazo de entrega dos medicamentos será de até 8 (oito) dias úteis após recebimento da 

Ordem de Fornecimento e Nota de empenho; 

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; 

3.7.  Caso seja verificada a não conformidade de algum produto o licitante deverá promover as 

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

3.8.  Os medicamentos devem ser entregues na Farmácia Municipal, Rua Moisés Cantarelli, nº 

386, Restinga Sêca (RS), acesso pela Rua Nossa Senhora do Calvário. 

3.8.1. Responsável pelo Recebimento: Servidora - Alana Cursino da Silva, CPF sob n° 

011.235.410-60; 

3.9. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega dos medicamentos; 

3.10. 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 medicamentos no prazo de 8 (oito) dias úteis.  

 

4. ORÇAMENTO: 

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
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Depto de Atenção Básica– Secretaria de Saúde 

10.303.0029.2.071 – FMS Assistência Farmacêutica 

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.32.0300 –Medicamentos 

Recurso financeiro: 

4503– Custeio – Assistência Farmacêutica 

 

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 nossa Carta Magna, em seu 

Art. 196, in verbis: 

“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 

recuperação.” 

 

Desse modo, tendo a saúde como um direito para todos, compete ao poder público 

garanti-la, tendo em vista que a falta dos medicamentos para atender a população, faz-se 

necessário à compra emergencial, para que seja mantido o atendimento aos cidadãos do 

município. 

  Ainda em virtude do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIRC não ter data definida 

para o lançamento do novo edital de licitação para aquisição de medicamentos, estando na fase 

de levantamento dos quantitativos com o Municípios participantes do consórcio, a Secretaria de 

Saúde encaminhou abertura de processo licitatório próprio. 

Além disso, alguns desses medicamentos restaram frustrados na Licitação Compartilhada 

realizada pelo CIRC (Consórcio Intermunicipal da Região Centro do RS), Pregão Eletrônico Nº 

001/2020, acabaram sendo repetidos no Pregão Eletrônico N° 002/2020, onde restaram 

novamente frustrados. Mesmo depois de realizada Dispensa de Licitação ainda em 2020, as 

quantidades relativas à alguns medicamentos não foram suficientes para atender a demanda, 

sendo que são medicamentos utilizados no trato de sintomas da COVID-19 e o aumento 

exponencial de casos de síndrome gripal e de COVID-19 em nosso Município, tendo por 

consequência a elevada utilização destes medicamentos, da mesma forma o consumo de 

medicamentos em tratamento psiquiátricos teve aumento significativo, merecendo destaque que 

muitos se incluem em tratamento contínuos que não podem sofrer solução de continuidade. Por 

fim, visando minimizar o deslocamento presencial dos cidadãos e a dispensação, é necessário 

programar uma nova dispensação que contemple um maior período de tratamento, medida esta 

que eleva a quantidade de medicamento por paciente. Constando também medicamentos 

necessários ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.647/2021, pois não fazem parte da listagem 

de medicamentos comumente adquiridos pelo Município. 

Portanto, os medicamentos listados possuem uso contínuo por determinados pacientes, 

deste modo, têm importância vital para a população usuária do Sistema Único de Saúde do 

município, visto que além de combater doenças epidemiológicas, previnem contra complicações 

e sua falta pode levar a gastos com internações hospitalares. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com o valor de mercado dos medicamentos. Além disso, os 

medicamentos serão contratados por menor preço unitário. 
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7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 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, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade 
Quant

. 

Vlr. Unit. 

R$ 
Subtotal R$ Empresa 

1 AZITROMICINA 500 MG Comprimido 20.000 R$ 1,29 R$ 25.800,00 Dimaster 

2 SUCCINATO DE 

METOPROLOL 25MG 
Comprimido 10.000 

R$ 0,39 R$ 3.900,00 
Dimaster 

3 CARBONATO DE LÍTIO 

300MG 
Comprimido 40.000 

R$ 0,7877 R$ 31.508,00 Comercial Cir. 

Medianeira 

4 COLECALCIFEROL 7.000UI Comprimido 2.000 R$ 1,04 R$ 2.080,00 F&F 

Valor total estimado: R$ 63.288,00 (Sessenta e três mil duzentos e oitenta e oito reais). 

 

 

Justificativa:  

Item 1- AZITROMICINA 500 MG - O Município realiza suas compras de medicamentos através do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde CIRC, onde o item foi frustrado no Pregão Eletrônico nº 001/2020, 

logo sendo repetido a inserção deste item no Pregão Eletrônico nº 002/2020, onde restou frustrado mais 

uma vez. Diante isto, o Município teve de realizar uma dispensa de licitação para este item ainda em 

2020, prevendo um quantitativo que perdurasse por vários meses, no entanto a AZITROMICINA é um 

medicamento utilizado com frequências no trato de sintomas de COVID e com o aumento exponencial de 

casos de síndrome gripal e Covid em nosso município, por consequência uma elevada utilização deste 

medicamento.  

Item 2- SUCCINATO DE METOPROPOLOL 25MG - O Município realizou pedido de compra deste 

item através do Pregão Eletrônico nº 001/2020 do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIRC, o qual não 

foi entregue pela empresa vencedora do certame, que na sequência solicitou o cancelamento devido 

problemas com seus fornecedores. O SUCCINATO DE METOPROLOL é indicado para tratamento da 

Hipertensão arterial (pressão alta) -redução da pressão arterial, da morbidade e do risco de mortalidade de 

origem cardiovascular e coronária, incluindo morte súbita. Sua falta pode levar o paciente à 

hospitalização e inclusive ao óbito. 

Item 3 - CARBONATO DE LÍTIO - Medicamentos frustrados na licitação do CIRC (Consórcio 

Intermunicipal da Região Centro do RS), Pregão Eletrônico Nº 001/2020. Em função da Pandemia está 

sendo dispensando medicação para 60 dias aos pacientes. O CARBONATO DE LÍTIO é indicado no 

tratamento de episódios maníacos nos transtornos afetivos bipolares; no tratamento de manutenção de 

indivíduos com transtorno afetivo bipolar, diminuindo a frequência dos episódios maníacos e a 

intensidade destes quadros; na profilaxia da mania recorrente; prevenção da fase depressiva e tratamento 

de hiperatividade psicomotora. Descontinuidade do Carbonato de lítio deve-se retirar a medicação 

lentamente para evitar recaídas (síndrome da retirada). O período de retirada deve ser ao redor de 3 meses 

e nunca inferior a 1 mês.  

Item 4 - COLECALCIFEROL 7.000UI - Medicamento a ser adquirido em cumprimento da Lei 

Municipal nº 3.647/2021, pois não faz parte da lista de medicamentos adquiridos pelo Município. 

 

 

 




