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Processo Licitatório nº008/2022/FMS 

Dispensa de Licitação nº001/2022/FMS 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/PE, por sua gestora, solicitou a esta 

Comissão Permanente de Licitação a deflagração de procedimento licitatório 

apropriado, para o fim de adquirir medicamentos e outros insumos hospitalares, para 

a regular manutenção e funcionamento do hospital municipal - João Rodrigues de 

Souza das 06 (seis) Unidades de Saúde da Família em funcionamento no município. 

 

1. 2 Para tanto, foi apresentada planilha contendo a estimativa dos materiais de 

consumo que serão adquiridos ao longo de 12 (doze) meses, conforme planilha 

anexa. 

 

2. DA MODALIDADE LICITATÓRIA CABÍVEL 

 

2.1 Não se exige nenhum esforço, portanto, para constatar que, por se tratar de um 

conjunto de bens comuns – medicamentos e insumos hospitalares – de uso rotineiro 

das unidades de assistência à saúde, seria o caso de selecionar o fornecedor 

mediante a modalidade licitatória denominada Pregão, nos termos definidos na Lei 

Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº10.029/19 e demais legislação vigente. 

 

3. DAS RAZÕES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

3.1 Ocorre que, em cumprimento a justificativa exposta do oficio nº040/2022, do 

Fundo Municipal de Saúde, órgão solicitante, acostado aos autos, que justifica a 

necessidade de realizar o procedimento de dispensa, compra direta aos 

fornecedores, alegando que o hospital municipal de Santa Cruz, e suas Unidades 

Básicas de Saúde, encontra - se, desabastecida de medicamentos e materais de 

consumo, por falta de fornecimento das empresas, devido ao desabastecimentos 

nos fornecedores de medicamentos e materiais pensos ocasionando a demora na 

entrega e fornecimento para atender ao hospital municipal e as unidades básicas de 

saúde do município. Considerando que, muitos fornecedores estão pedindo 

desistências e/ou reajustes de preços nos contratos/atas de fornecimentos de 

medicamentos e materiais de consumo, e penso, e que muitos desses pedido de 
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reajuste não vem embasado com justificativa que possa ser aceita e concedido o 

reajuste, o que prejudica o planejamento e a entrega das compras; 

 

3.2 Justifica - se, ainda, é que, o município não pode negligenciar a ponto de esperar 

o decorrer o prazo regular de um novo processo licitatório para a aquisição de tais 

medicamentos e materiais de consumo, sem tomar nenhuma providencia, de 

imediato, para não comprometer as condições de saúde das pessoas, ou seja, de 

toda uma população em geral, como já enfatizamos, de toda importância para a 

municipalidade. Frente a esta necessidade, o Fundo Municipal de Saúde de Santa 

Cruz/PE, aderiu recentemente Atas de Registro de Preços, celebradas pelo 

COMUPE, más ocorre que as empresas, umas não aderiam a entrega, outras tem 

demorando muito a fazer a entrega dos produtos, diante disso e por conta da falta 

deste produtos no hospital municipal e nas unidades básicas de saúde, surgiu a 

necessidade de realizar compra direta ao fornecedor que atendesse de forma rápido 

e tenha o menor preços, por meio de dispensa de licitação. 

 

3.4 - Justificou-se, também que a referida contratação se faz necessária por 

inexistirem ou terem sido encerrados os contratos vigentes para o referido 

fornecimento, bem como por ser a aquisição dos itens imprescindível e de aquisição 

imediata, não podendo aguardar a finalização do devido processo licitatório. 

 

3.5 - No presente caso, a Administração do Fundo Municipal de Saúde já está 

tomando providências para a aquisição, através de Pregão Eletrônico, porém, como 

se sabe, os processos licitatórios tem prazo para se iniciarem não tendo previsão 

exata para seu término, o que gerou a necessidade de imediata solução, consistente 

na contratação direta e imediata de um quantitativo mínimo para que se pudesse 

atender até a conclusão da licitação, evitando o comprometimento de serviços 

públicos essenciais. 

 

3.6 - Vale salientar que a administração já está realizando todos os levantamentos 

pertinentes para dimensionamento da demanda para o periodo de 60(sessenta) 

dias, e que, no mais curto espaço de tempo possível, ou seja, daqui a próximos 40 

(quarenta) dias, estará re alizando processo licitatório de maior demanda para a 

realização desse objeto, quenha surgir de forma a suprir a necessidade do municipio 

pelo periodo de de 12(doze) meses. 

 

Em razão deste problema operacional, e tendo em vista a urgência que o caso 

requer, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou planilha contendo a estimativa de 

consumo de medicamentos pelos próximos 30 (trinta) dias, a fim de que fosse 

providenciada a dispensa de licitação, oportunidade em que, dentro desse prazo, 

será realizado o competente Processo Licitatório na forma de Pregão Eletrônico. 
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Como se observa da planilha em anexo, (Termo de Referência), o valor estimado de 

consumo para o período de trinta dias corresponde a R$ 223.548,99 (duzentos e 

vinte e três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos). Embora tal valor seja bem superior ao limite de dispensa estipulado no 

art. 24, I, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 1º, II, 'a', do Decreto Federal nº 

9.412/2018, o que se verifica no presente caso é a indispensabilidade do(s) 

produto(s) a ser(em) adquirido(s), já que pode haver um verdadeiro colapso na 

saúde municipal, acaso não haja a imediata aquisição de medicamentos e insumos 

para as Unidades de Saúde da Família e para o Hospital Municipal.  

 

Por estas razões, forte no Fundamento: Art. 24, IV Lei Federal nº 8.666/93, e das 

demais disposições legais e regulamentares pertinentes e ainda pelo estabelecido 

na presente Dispensa de Licitação. 

 

4. DAS RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

4.1 As empresas, PNZMED Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 

32.980.596/0001-20 e BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

ME, CNPJ: 35.937.997/0001-95 e SV HOSPITALAR -SOARES & SOARES DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 97.532.879/0001-54, e 

DISTRIBUIDORA SUIÇA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: 20.166.545/0001-80. 

Apresentaram condições técnicas e reputação ilibada a garantir a contratação pelo 

Município, podendo se afirmar tal constatação em razão de a mesma já ter fornecido 

esses mesmos materiais a Prefeitura de Santa Cruz/PE em outras oportunidades, 

ocasião em que exerceu suas obrigações contratuais na forma e prazo regulares. 

 

Justificada, pois, a escolha do fornecedor. 

 

5. DA JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 

5. 1 Os preços estimados na planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde 

vêm embasados em cotações realizadas junto à fornecedores do ramo, verificando-

se a sua compatibilidade com os preços de mercado. 

 

6. DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA 

 

6.1 Em assim sendo, e considerando a necessidade de adoção de medida 

excepcional visando o correto funcionamento dos serviços públicos, sobretudo 

aqueles afetos à área da saúde pública, esta Comissão Permanente de Licitação 

sugere a Dispensa de Licitação dos itens constantes na Planilha anexa (Mapa de 
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Apuração de Preços), que fica fazendo parte integrante da presente justificativa, 

como se aqui transcrita fosse, apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias, da seguinte 

forma: Empresa: a) PNZMED Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, 

CNPJ: 32.980.596/0001-20, vencedor para os itens da seguinte forma: Anexo I nos 

itens: (01,03,07,09,10,18,19,20,21,23,26,27,31,32,33,34,35,36,37), Anexo II, itens: 

(05,07,08,11,12,18,19,20,25,26,27,31,32,33,34,35,40,45,46,48,49,50,51,52), Anexo 

III, itens: (01, 02,04,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,29, 

30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,49,51,52), Anexo IV, itens 

(01,02,04,05,06,07,08,09,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35

,36,37,39,43,44,45,47,48,49), totalizando o valor global R$ 122.774,87(CENTO E 

VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 

E SETE CENTAVOS), e empresa b) BIOMULT DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 35.937.997/0001-95, vencedor para os itens: 

Anexo I nos itens: (02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,16,17,22,24,25,28,29,30,38,39), 

Anexo II, itens: 

(01,02,03,04,06,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30,36,37,38,39,41,42,43,44

,47,53), Anexo III, itens: (não cotou), Anexo IV, itens (não cotou), totalizando o valor 

global R$ 71.884,20 (SETENTA E HUM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E 

QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), empresa c) SV HOSPITALAR -SOARES 

& SOARES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 97.532.879/0001-

54, vencedor para os itens: (não venceu qualquer item), empresa d) 

DISTRIBUIDORA SUIÇA E PAPELARIA LTDA, CNPJ: 20.166.545/0001-80), 

vencedor para os itens: Anexo I nos itens: (não cotou), Anexo II, itens: (não cotou), 

Anexo III, itens: (03,11,12,13,25,27,28,34,41,43,50,53), Anexo IV, itens 

(03,10,11,12,13,30,31,32,38,40,41,42,46), totalizando o valor global R$ 28.942,04 

(VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO 

CENTAVOS), por ter apresentado as cotações mais econômicas e vantajosa para a 

administração pública, oportunidade em que será providenciado o Pregão Eletrônico 

para aquisição dos bens por prazo e valor maiores, durante os 12(doze)meses. 

 

Santa Cruz/PE, em 15 de julho de 2022. 

 

 

__________________________________ 

Presidente da CPL 

 

__________________________________ 

Membro 

 

__________________________________ 

Membro 
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RATIFICAÇÃO: 

 

(   ) Não acolho 

(   ) Acolho a justificativa da CPL, e autorizo a contratação por dispensa de licitação 

 

Santa Cruz/PE, em 15 de julho de 2022. 

 

 

RYVALDA RODRIGUES MACEDO 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

 

 

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES 

Prefeita 
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