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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2021  

(Justificativa n° 1290/2021) 

PROCESSO Nº 35546/2021 

 

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

infusão de medicamentos para ala COVID, conforme Anexo I. 

 

2. CONTRATADAS: 
2.1. LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

01.500.306/0001-70, com sede na Rua Júlio de Castilhos, n° 58, Bairro Niterói, Município de 

Canoas - RS, CEP 92.120-030. 

  

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O montante total para aquisição dos equipamentos é de R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e 

duzentos reais), sendo o valor unitário de cada bomba R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais), 

totalizando 2 (duas) unidades. 

3.2. O prazo de entrega dos equipamentos será de até 10 (dez) dias após recebimento da Ordem 

de Fornecimento e Nota de empenho; 

3.3. 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; 

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

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

3.5. Os equipamentos devem ser entregues no seguinte endereço: Rua Moisés Cantarelli, nº 386, 

Restinga Sêca (RS), CEP: 97.200-000, acesso lateral pela Rua Nossa Senhora do Calvário – 

Secretaria Municipal de Saúde, telefone para contato: (55) 3261-3200 – Ramal 221 ou 217. 

3.5.1. Responsável pelo Recebimento: Servidora – Isabelle Wegner de Barros, CPF sob n° 

026.776.570-31; 

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

3.7. 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 equipamentos no prazo de 10 (dez) dias.  

 

4. ORÇAMENTO: 

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

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Depto de Atend, Média e Alta Complex. – Secretaria de Saúde 

10.303.0030.1.055 – FMS Atendimento e Tratamento Especializado 

CATEGORIA ECONÔMICA 

4.4.90.52.0800 – Aparelhos. Equipamentos. Ut. Med. Odo. Lab. e  

Recurso financeiro: 

4505– Investimento – Atenção Básica 

 

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 Medida Provisória n° 1.047/2021 autorizou a aplicação de tal modalidade 



 

2 
Fone/Fax: (55) 3261-3200 

Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

especialmente no combate a pandemia, vejamos: 

 
Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre medidas excepcionais para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços. Inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da covid-19. 

 

Destaque-se que a nova Lei tornou-se presumíveis determinadas condições: 

 
Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso 

I do caput do art.2°, presumem-se comprovadas a: 

I - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de importância 

nacional decorrente da pandemia de covid-19; 

II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência de que tarta o 

inciso I; 

III-existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de 

serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou particulares; e 

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

emergência. 

 

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

garanti-la, tendo em vista o aumento do número de casos de internação hospitalar em decorrência 

do COVID-19, aliado a dificuldade de transferência dos pacientes para as Unidades de 

Referência concomitante a superlotação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo na região 

Central do Estado e no Estado do Rio Grande do Sul como um todo. A espera por leitos 

condiciona os pacientes a permanecerem por mais tempo no Município, a bomba de infusão de 

medicamentos proporciona a realização de infusão endovenosa dos fármacos de maneira precisa 

e contínua, proporcionando um melhor atendimento aos pacientes. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

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

equipamentos serão contratados por menor preço unitário. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 2º, Medida Provisória 1.047/2021 e a 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, 14 de maio 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  Quant. Unid. Valor Unit. Valor total (R$) 

01 Bomba de infusão volumétrica linear 02 unidade R$ 8.100,00 R$ 16.200,00 

 

 

 

 

 

 

 




