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RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017 

AO ASSESSOR JURIDICO 

OBJETO: Aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, em caráter de urgência, 

visando atender aos profissionais atuantes no enfrentamento contra o COVID-19. 

Processo Administrativo nº 0520/2020/SEMUSA 

Unidade Orçamentária:  

0500 – Secretaria Municipal de Saúde 

Projetos atividade:  

2.055 – Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavírus (COVID-19) - Repasse Estadual  

2.054 – Ações de Enfrentamento Emergencial do Coronavírus (COVID-19) - Repasse Federal  

2.021 – Apoio as Ações de Atenção Básica de Saúde – PAB 

Elementos de Despesa:  

33.90.30 – Material de Consumo         

Valor estimado da contratação: R$ 50.369,88 (Cinquenta mil e trezentos e sessenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos). 

Em atenção ao despacho da lavra da Srª. Lizandra Cristina Ramos - Controladoria Interna (fls. 025 a 026) 

informamos que as cotações de preços são de responsabilidade exclusiva da Secretaria/Órgão, e ainda está 

CPL é responsável somente pela classificação do valor menor de acordo com as cotações realizada pela 

Secretaria, junto às empresas do ramo pertinente, conforme verificamos no quadro abaixo.  

IT
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DISCRIMINAÇÃO 

M
É

D
IA

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 VALOR 

ADJUDICADO 
V. 

UNIT. 

V. 

UNIT. 

V. 

UNIT. 

V. 

UNIT. 

V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

1 1000 

Avental, modelo longo, tipo 

impermeável, cor branca, 

características adicionais 

descartável/manga 

longa/punhos 

elásticos/abertura, aplicação 

proteção individual 

       

17,85  

            

8,20  

          

15,10  

            

8,10  

          

40,00  

         

8,10  
     8.100,00  

2 200 

Capote cirúrgico, material* 

sms, tamanho* único, 

gramatura cerca de 40 

g/cm2, cor* com cor, 

componente tiras para 

fixação, característica 

       

28,92  

          

11,39  

          

16,20  

            

8,09  

          

80,00  

         

8,09  
     1.618,00  



 
  

Av. Tamoios, nº 4031 - Centro - CEP: 76.994.000 – Fone: (69) 3345-2353 E-mail: 

cpl_cabixi@hotmail.com 
Comissão Permanente de Licitações 

 

067 

Proc.: 520/20 

Nº Fl:  

Resp. Allison 

adicional manga longa, 

punho malha 

3 300 

Máscara, Tipo Respirador, 

Tipo Fixação Duplo 

Sistema De Tiras Elásticas, 

Aplicação Filtragem 

Bacteriana 99%, Tamanho 

Regular, Características 

Adicionais classe 

Pff2(Poeiras,Fumos, 

Névoas Tóxicas), Formato 

Em Concha, Dupla Camada 

       

15,39  

          

25,82  

          

13,90  

            

7,84  

          

14,00  

         

7,84  
     2.352,00  

4 20 

Máscara cirúrgica, material 

sms, camadas 3 camadas c/ 

dobras, fixação tiras 

elásticas, adicional c/ clipe 

nasal, componentes filtração 

de partículas mínima de 

95%, esterilidade uso único, 

cx c/ 50 

     

154,80  

         

170,00  

         

106,80  

          

72,40  

         

270,00  

       

72,40  
     1.448,00  

5 15 

Luva para procedimento 

não cirúrgico, material látex 

natural íntegro e uniforme, 

tamanho médio, 

características adicionais 

lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, 

apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso 

descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade 

resistente à tração, cx c/ 100 

       

67,67  

          

55,00  

          

58,00  
  

          

90,00  

       

55,00  
        825,00  

6 10 

Luva para procedimento 

não cirúrgico, material látex 

natural íntegro e uniforme, 

tamanho Grande, 

características adicionais 

lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, 

apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso 

descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade 

resistente à tração, cx c/ 100 

       

61,95  

          

55,00  

          

58,00  

          

44,80  

          

90,00  

       

44,80  
        448,00  

7 20 
Luva para procedimento 

não cirúrgico, material látex 

       

61,95  

          

55,00  

          

58,00  

          

44,80  

          

90,00  

       

44,80  
        896,00  
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natural íntegro e uniforme, 

tamanho pequeno, 

características adicionais 

lubrificada com pó 

bioabsorvível, descartável, 

apresentação atóxica, tipo 

ambidestra, tipo uso 

descartável, modelo formato 

anatômico, finalidade 

resistente à tração, cx c/ 100 

8 500 

Luva cirúrgica, material 

látex natural, tamanho 7,50, 

esterilidade estéril, 

características adicionais 

sem pó, punho longo com 

bainha, apresentação 

hipoalergênica,alta 

resistência e sensibilidade, 

tipo uso descartável, 

formatoanatômico, 

aplicação antiderrapante, 

embalagem dupla 

embalagem, abertura 

asséptica 

        

4,52  

            

2,07  

            

7,50  
  

            

4,00  

         

2,07  
     1.035,00  

9 500 

Luva cirúrgica, material 

látex natural, tamanho 8,50, 

esterilidade estéril, 

características adicionais 

comprimento mínimo de 

28cm, apresentação 

lubrificada c/ pó 

bioabsorvível,atóxica, tipo 

uso descartável, formato 

anatômico, aplicação 

antiderrapante, embalagem 

conforme norma abnt c/ 

abertura asséptica 

        

4,86  

            

2,07  

            

7,50  
  

            

5,00  

         

2,07  
     1.035,00  

10 50 

Óculos proteção, material 

armação policarbonato, tipo 

proteção lateral/ frontal, tipo 

lente antirrisco, cor lente 

incolor, aplicação proteção 

dos olhos, contra poeira e 

resíduos do a r, 

características adicionais 

uva/uvb/ ajuste 

       

12,39  

            

7,59  

          

24,00  

            

2,98  

          

15,00  

         

2,98  
        149,00  
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comprimento hastes, 

material lente 100% 

policarbonato 

11 10 

Pro-pé descartável 

confeccionado em tnt, 

tecido não tecido, 100% 

polipropileno, com elástico 

na parte superior, gramatura 

de 30 grs. Tamanho: até 44. 

Pacote com 100 unidades. 

       

43,00  

          

22,00  

          

22,00  
  

          

85,00  

       

22,00  
        220,00  

12 200 

Protetor facial, material 

policarbonato, cor incolor, 

comprimento 200 mm, 

material coroa plástico, 

características adicionais 

coroa ajustável e articulada, 

tipo fixação carneria 

regulável por catraca 

       

37,93  

            

9,56  

          

42,00  

          

20,15  

          

80,00  

         

9,56  
     1.912,00  

13 20 

Touca Hospitalar, Material 

não tecido 100% 

polipropileno, modelo com 

elástico em toda volta, sor* 

sem cor, gramatura cerca de 

60g/m2, tamanho único, 

tipouso descartável, 

característica adicional 01 

hipoalogênica, atóxica, 

inodora e unisex 

       

42,08  
  

          

22,00  

          

14,25  

          

90,00  

       

14,25  
        285,00  

14 4 

Medidor de temperatura 

corporal de termômetro 

Digital de testa sem contrato 

com infravermelho 

     

495,23  

         

493,67  

         

573,33  

         

463,92  

         

450,00  

     

450,00  
     1.800,00  

VALOR TOTAL: R$ 22.123,00 

EMPRESAS PARTICIPANTES DAS COTAÇÕES 

Nº EMPRESA CNPJ 
VALOR TOTAL DA 

EMPRESA 

1 
SUPERMEDICA DISTRIB 

HOSPITALAR 
06.065.614/0001-38                        5.027,00  

2 E. A. BATISTA DA SILVA 12.268.625/0001-18   

3 
JR LACERDA MATERIAL 

MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 
03.595.984/0001-99                      15.296,00  

4 
JAN CHARLES RUECKERT - 

ME 
05.011.908/0001-14                        1.800,00  
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 O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio 

de aferi-lo estão em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas. 

Após a conclusão do mapa comparativo do objeto foi verificada a habilitação das empresas 

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR  - CNPJ: 06.065.614/0001-38, E. A. BATISTA DA 

SILVA - CNPJ: 12.268.625/0001-18, JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 

CNPJ: 03.595.984/0001-99, JAN CHARLES RUECKERT – ME - CNPJ: 05.011.908/0001-14, onde 

constatou-se que: a empresa E. A. BATISTA DA SILVA - CNPJ: 12.268.625/0001-18, não foi possível a 

obtenção da CND estadual, portanto inabilitada. As empresas SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR 

- CNPJ: 06.065.614/0001-38, JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 

03.595.984/0001-99, JAN CHARLES RUECKERT – ME - CNPJ: 05.011.908/0001-14, estão habilitadas, 

conforme certidões anexas. 

Informamos a Secretária Municipal de Saúde, que a lei Nº.8.666, de 1993, em seu art. 23, § 5º, veda 

o fracionamento de despesa. O fracionamento se caracteriza quando se divide a despesa para utilizar 

modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da despesa, ou para efetuar 

contratação direta. Lembramos que de acordo com o TCU, o planejamento do exercício deve observar o 

princípio da anualidade do orçamento. Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da 

despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior 

àquela exigida para o total da despesa no ano, quando decorrente da falta de planejamento. Assim de acordo 

com este princípio, segue algumas declarações do TCU. Evite a fragmentação de despesas, caracterizada por 

aquisições frequentes dos mesmos produtos ou realização sistemática de serviços da mesma natureza em 

processos distintos, cujos valores globais excedam o limite previsto para dispensa de licitação a que se 

referem os incisos I e II do art.24 da LEI 8.666/1993. 

Acórdão 1386/2009 Segunda Câmara A realização de vários procedimentos em um exercício não 

caracteriza, por si só, o fracionamento indevido da despesa, o qual somente ocorre quando não se preserva a 

modalidade pertinente para o total de aquisições do exercício (§ 2º do art.23 da LEI 8.666/1993). 

Acórdão 667/2005 Plenário A realização de vários procedimentos em um exercício não caracteriza, 

por si só, o fracionamento indevido da despesa, o qual somente ocorre quando não se preserva a modalidade 

pertinente para o total de aquisições do exercício (§ 2° do art da Lei 8.666/1993). 

Acórdão 740/2005 Plenário Evite o fracionamento de despesas como mecanismo de fuga à 

modalidade de licitação adequada (art. 23 §, 5°). 

Acórdão 1025/2003 Plenário Atente para o fato de que, atingido o limite legalmente fixado para 

dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a 

obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa.   
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Acórdão 472/1999 Plenário Contratações, em datas distintas, de serviço de leitura de disquete junto 

à empresa, cujos valores somados extrapolam o limite de dispensa vigente à época, contrariando o art. 24, 

inc., II, da Lei n° 8.666/1993 e caracterizando fracionamento de licitação. 

As cotações de preços são de responsabilidade exclusiva da Secretaria/Órgão, e ainda esta CPL é 

responsável somente pela classificação do valor menor de acordo com as cotações realizada pela Secretaria e 

ainda não cabe a CPL definir a forma de realizar os serviços/aquisições, que já vem diretamente autorizada 

pela Auditoria e a pedido do (a) secretario (a) /Diretor (a) da pasta. 

Desta forma, encaminhamos o processo acima epigrafado, para análise técnica das despesas e ainda 

dos procedimentos legais na forma da LEI e no que couber, de acordo com o artigo 38, VI, parecer técnico 

ou jurídico.  

Após análise, encaminhar para considerações finais do Ordenador de Despesas. 

Sem mais para o momento,  

Cabixi – RO, 17 de junho de 2020. 

 

 

Allison Maicon Bento Pretto 

Presidente CPL 

Decreto 235/2019 


