selecionada como vencedora, por ter ofertado o menor preço, além de atender
as necessidades dentro do que foi proposto, as especificações técnicas do
equipamento e insumos contidas orçamento da mesma, deverão ser
consideradas como incluídas neste Termo de Referência;
- A empresa deverá disponibilizar equipamento com Registro na ANVISA, que
forneça minimamente os parâmetros de pH, pCO2, pO2, SO2 e lactato.
- A empresa contratada deverá fornecer todos os insumos necessários para a
realização dos 3.500 testes, incluindo controles, reagentes, sensores,
consumíveis compatíveis com a marca do equipamento, bem como as 3.500
seringas heparinizadas.
- A empresa deverá realizar treinamento inicial para a equipe no ato da entrega
do equipamento e prestar suporte técnico à distância durante toda vigência
contratual.
- A empresa deverá garantir o funcionamento e qualidade do equipamento,
com disponibilização de peças e conserto por conta da empresa ou reposição
em caso de parada no funcionamento em 24 horas.
- O equipamento deverá funcionar por meio de alimentação por energia
elétrica, sendo a alimentação por bateria opcional e fornecida pela empresa.
- A entrega dos insumos poderá ocorrer mensalmente, ou de uma só vez.

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA A ASSINATURA DO
CONTRATO
- Comprovação de prestação do mesmo tipo de serviço para outros entes, com
apresentação de contratos ou notas fiscais dos últimos 6 meses.
- Registro do Equipamento na ANVISA.
- Apresentação dos documentos fiscais.

5 - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:
- A entrega do equipamento e dos insumos para o período de um mês deverá
ocorrer em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, bem como o
treinamento da equipe.
Os demais insumos poderão ser entregues a cada 30 dias até o início do 6 mês
do contrato.
6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
DECRETO N° 22.077, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

Declara estado de calamidade pública no
Município de Paranavaí para o exercício de
2021, em virtude dos problemas de saúde
pública
e
econômicos
gerados
pelo
enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus SARS-CoV-2.
O Prefeito do Município de Paranavaí, CARLOS HENRIQUE
ROSSATO GOMES, no uso de suas atribuições legais,:
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus
SARS-CoV-2, causador da infecção COVID-19 e os recentes
protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO que, em decorrência das ações
emergenciais necessárias para conter a pandemia do
coronavírus SARS-CoV-2, as finanças públicas e as metas
fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar
gravemente comprometidas no Município, assim como as
metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade
econômica,
DECRETA
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública para todos
os fins de direito no Município de Paranavaí/Pr para o
exercício de 2021.
Art. 2º O Poder Executivo solicitará, por meio de ofício a ser
enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins
do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de
4 de maio de 2000.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, 01dia do mês
de marçode 2021.
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito
Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:3B4A8D0E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 01/03/2021. Edição 2211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
DECRETO N° 22.079, DE 1º DE MARÇO DE 2021.

Dispõe a respeito da requisição administrativa
temporária de bem imóvel (leitos de enfermaria)
para instalação de ala para atendimento de
pacientes, em razão da pandemia da COVID-19
O Prefeito do Município de Paranavaí, CARLOS HENRIQUE
ROSSATO GOMES, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus
SARS-CoV-2, causador da infecção COVID-19 e os recentes
protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 22.077 de 1° de março
de 2021 que declara estado de calamidade pública para o
exercício de 2021 decorrente da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO a previsão do art. 5º, XXV, CF/88 c.c. Lei
Federal Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (art. 3, VII), que
autorizam a requisição administrativa no caso de iminente
perigo público;
CONSIDERANDO as projeções feitas pela Secretaria
Municipal de Saúde, com possibilidade real de colapso do
sistema de saúde;
CONSIDERANDO os princípios republicanos de dever do
Estado de garantir saúde a seus cidadãos;
CONSIDERANDO os princípios constitucionais de promoção e
preservação da dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO o dever constitucional de eficiência da
Administração Pública (Art. 37, CRFB/88);
CONSIDERANDO as informações técnicas prestadas pelas
autoridades de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de instalação de novos leitos
hospitalares, em razão das projeções de contaminação,
visando aumentar a capacidade de atendimento nos casos
relacionados à COVID-19;
CONSIDERANDO a aparente ociosidade da unidade Morumbi
do hospital Santa Casa, que se encontra sem operação a mais
de 03 (três) anos, por diversos fatores,
DECRETA
Art. 1º. Fica requisitado administrativamente, enquanto
perdurar a situação de calamidade pública e/ou assunção pelos
titulares responsáveis, em razão da pandemia relacionada à
COVID-19, parte do seguinte bem imóvel em desuso e
eventuais equipamentos ociosos existentes nas dependências
(leitos de enfermaria) para instalação de leitos destinados ao
enfrentamento da pandemia:
I – Parte do imóvel em desuso e equipamentos ociosos (leitos)
da unidade denominada “Santa Casa Paranavaí” – unidade

da Avenida Gabriel Esperidião – Parque Morumbi – Cidade
de Paranavaí – Paraná,
Art. 2º. A justa indenização será aferida por meio de
procedimento administrativo próprio, garantido contraditório e
ampla defesa ao particular requisitado, desde que haja
comprovação do efetivo prejuízo.
Parágrafo Único: as despesas decorrentes da presente
requisição administrativa, poderão ser compartilhadas via
consórcio de municípios, nos termos de rateio a ser celebrado
posteriormente.
Art. 3º. Determina-se a realização de relatório fotográfico da
respectiva parte do bem imóvel em desuso e dos eventuais
equipamentos ali existentes, autorizando a entrada, forçada se
necessária for, para fins de imissão na posse, com apoio da
Guarda Municipal.
Art. 4º. Adotem-se, com urgência, as providências
administrativas de praxe necessárias, especialmente
orçamentárias, e termo inicial de ocupação.
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, 1º dia do
mês de marçode 2021.
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito
Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:05243D3E
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 01/03/2021. Edição 2211a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
DECRETO N° 22.093, DE 05 DE MARÇO DE 2021

Estabelece critérios para compras diretas
(dispensa e inexigibilidade) de produtos e
insumos imprescindíveis no âmbito do
Município de Paranavaí no período de
calamidade pública (pandemia da COVID-19) e
dá outras providências.
O Prefeito do Município de Paranavaí, CARLOS HENRIQUE
ROSSATO GOMES, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do coronavírus
SARS-CoV-2, causador da infecção COVID-19 e os recentes
protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 22.077 de 1° de março
de 2021 que declara estado de calamidade pública para o
exercício de 2021 decorrente da pandemia da COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 6.983/2021 que
suspendeu várias atividades comerciais em todo território
nacional,
DECRETA
Art. 1º. Este Decreto Municipal estabelece critérios para
compras diretas de produtos e insumos imprescindíveis no
âmbito do Município de Paranavaí no período de calamidade
pública (pandemia da COVID-19) visando adequar à realidade
e necessidade do período de exceção.
Parágrafo Único: os produtos e insumos imprescindíveis para
a política pública de enfrentamento e combate à COVID-19,
serão determinados pelo Ordenador de Despesa, devendo
serem entendidos como aqueles que não podem esperar a
aquisição ordinária em períodos de ausência de calamidade
pública.
Capítulo I
Do procedimento para pesquisa de preço para dispensa
Art. 2º Para fins do estabelecido no art. 15 do Decreto
Municipal 20.301/2019, as compras diretas (dispensa e
inexigibilidade) passam-se a reger pelas seguintes disposições
excepcionais, seja para aquisição de bens ou demais serviços,
observando o preço máximo para fins de procedimento a ser
obtido da seguinte forma:
I – 03 (três) orçamentos físicos junto a fornecedores em
potencial, preferencialmente, sendo possível, mediante
justificativa e real impossibilidade pelo servidor responsável
pela pesquisa de preço, a coleta em menor número de
orçamentos.
§1º. O orçamento físico junto ao fornecedor em potencial,
deverá vir acompanhado do cartão CNPJ, quadro societário e
identificação do responsável pelo fornecimento do orçamento,
com nome completo e CPF.
§2º. Para fins exclusivo de comparação dos orçamentos junto
aos fornecedores em potencial e visando evitar sobrepreço, a

secretaria ordenadora de despesa, deverá utilizar pesquisa em
sites especializados, banco de dados oficiais, atas de registro de
preços ou contrato administrativo formalizado por qualquer
órgão ou entidade pública do país, e ainda, poderá utilizar a
Tabela SUS, Tabela do Procon local ou outra de caráter público
e oficial.
§3º. Nos orçamentos de site de domínio amplo, poderão ser
utilizados os prints da tela contendo: objeto, descrições, marca,
data da pesquisa e o valor real do produto (desconsiderando o
valor de eventual desconto ofertado), bem como do cartão
CNPJ e do quadro societário.
Art. 3º Para a aquisição de bens e/ou serviços que
eventualmente possuam tabelamento divulgado por órgão
público (ex.: tabela SUS, Procon), poderá o ordenador de
despesas utilizar-se do mesmo para fins de apuração do preço a
ser pago no processo de compra direta, desde que o preço seja
compatível com a realidade de mercado daquele momento,
devendo unicamente ser atestada tal informação por servidor
que declare conhecer a realidade mercadológica daquele
produto ou bem.
Parágrafo único: poderá o ordenador de despesa fazer relação
de produtos essenciais para fazer frente ao estado de
calamidade decretado, encaminhando ao PROCON local que
elaborará lista a ser publicada no diário oficial do Município,
servindo-a comparativo de registro para fins de verificação de
preço de mercado.
Art. 4º Não se aplica o percentual de 40% (quarenta por cento)
a título de discrepância, estabelecido no Decreto Municipal
20.301/2019, vez que trata de regulamentação exclusiva de
contratação por meio de licitação.
Art. 5º O valor máximo para aquisição de medicamentos,
observará o previsto na tabela da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos (CMED), e será analisado com
vistas à proposta de menor valor.
§1º. Sem prejuízo das negociações possíveis, o ordenador da
despesa deverá verificar se o valor da proposta é igual ou
inferior àquele previsto na tabela CMED.
§2º. Sendo superior, deverá verificar com o responsável pelo
orçamento a possibilidade de adequação. Não sendo possível, a
mesma tentativa será realizada com os responsáveis pelos
demais orçamentos apresentados e, não obtido êxito, de forma
fundamentada decidirá o ordenador da despesa sobre a
aquisição.
Art. 6º Em caso de aquisição de bens e serviços com
sobrepreço ou superfaturamento, será de responsabilidade do
agente público responsável pela pesquisa de preços a reparação
de eventual prejuízo ao erário.
Art. 7º Nos termos do art. 26, caput, Lei Federal 8.666/93,
compete ao Ordenador de Despesa promover a ratificação do
procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
sendo esta competência delegada expressamente à autoridade
máxima de cada pasta do Poder Executivo Municipal, sem
prejuízo de outras estabelecidas no Decreto Municipal
20.867/2020.
Capítulo II
Disposições finais e transitórias
Art. 8º Enquanto perdurar a situação de calamidade pública,
poderá o ordenador de despesa utilizar-se do presente
regramento, facultando a utilização do Decreto Municipal
20.301/2019 de forma subsidiária.

Art. 9º Poderá a critério do Procurador-Geral do Município, ser
realizado parecer referencial para os procedimentos de compra
direta, devendo ser neste caso publicado o parecer em diário
oficial do Município, e juntado pela secretaria ordenadora de
despesa antes da ratificação e após formalização do
procedimento.
Art. 10 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando expressamente o Decreto Municipal n° 22.083, de
03 de março de 2021.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, 05 dias do
mês de março de 2021.
CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito
Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:28DB906C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 05/03/2021. Edição 2215a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
Ata de análise e julgamento nº 17/2021
Processo Administrativo nº 66/2021
Solicitação de Compras nº 263 e 265/2021
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de insumos específicos a serem
utilizados em Aparelho de Gasometria e locação de Aparelho de Gasometria.
Em reunião realizada remotamente no dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte
e um, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº
21.426/2020, registrando as presenças de: Wellington José Ferreira de Lima Batista
da Silva, na função de Presidente, Fabiana Hillmann Militão, Fernanda Caroline
Lima, Graziele Della Pria da Silva Maciel e Sivonei Simas, na função de Membros,
para analisarem as Solicitações de Compras nº 263/2021 e 265/2021, protocolada
junto à Diretoria de Compras em 22/03/2021, cujo objeto consiste na aquisição de
insumos específicos a serem utilizados em Aparelho de Gasometria e locação de
Aparelho de Gasometria.
De início, constatou-se que a Ordenadora da Despesa, Secretária Municipal de
Saúde, encaminhou a solicitação instruída com os seguintes documentos:
A. Coleta de Preços Nº 111 e 115;
B. Memorando nº 161/2021/SESAU
C. Termo de Referência;
D. Propostas de orçamentos, acompanhadas de Cartão CNPJ, QSA, e e-mails;
E. Pesquisas realizadas junto ao Banco de Preços, sites;
F. Declaração de Responsabilidade assinada pela servidora Rosana Letícia de Oliveira Franco;
G. Bloqueios de Dotação nº 98553/2021, no valor de R$ 13.200,00 e nº 98554/2021, no valor de
R$ 47.825,40;
H. Documentos de capacidade técnica e de Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista das
empresas a serem contratadas;
I. Cópia do Decreto Municipal nº 22.077/2021;
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Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
J.

Cópia do Decreto Municipal nº 22.079/2021;

Deve ser delimitada a atuação da Comissão Permanente de Licitação, cuja
competência está disciplinada na Lei nº 8.666/93 da seguinte forma:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas
por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros,
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos
quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela
licitação.
§ 1º No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas
pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal
disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela
autoridade competente.
§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais
legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de
equipamentos.
§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

De forma complementar, o Decreto Municipal nº 21.426/20 dispõe que:
Art. 1° - Nomear os servidores abaixo para, sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada de formalizar
os procedimentos de Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, bem como
analisar e julgar os Requerimentos de Certificado de Registro Cadastral, no
período de 09 (nove) de julho de 2020 a 09 (nove) de julho de 2021.

Para os casos de contratação direta, a Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, estabelece o seguinte procedimento:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Página 2 de 7
Hash SHA256 do PDF original #a7bb974b65a63482a8bd4391395bd1a4dcccabd8ba60b5be8ff108fee85c7fb0
https://painel.autentique.com.br/documentos/edcfc0f3d36d8cdb814d1e77a7368eb073bafd1a5a31c12b6

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados.

De acordo com o entendimento do TCU, nos casos de dispensa e inexigibilidade não
compete a Comissão Permanente de Licitação a função de opinar sobre o mérito da
contratação:
Vinham sendo cometidas às comissões de licitação atribuições que as
transformavam em órgãos consultivos ou de acompanhamento da execução
de contratos. Essas atribuições são estranhas à competência própria
dessas comissões, que existem para processar e julgar licitações, não
para opinar se restou configurada hipótese de dispensa ou
inexigibilidade nem para aplicar penalidades administrativas a empresas
que hajam descumprido cláusulas contratuais, nem, ainda, para elaborar
editais”1.

Assim, a atuação da Comissão Permanente de Licitação se restringe a
formalização do processo, mediante a verificação dos seguintes elementos
instrutores: a) justificativa para contratação; b) definição do objeto da contratação; c)
motivação do ato de dispensa/inexigibilidade; d) compatibilidade com os preços
praticados no mercado; e) caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de
grave e iminente risco à segurança pública (quando for o caso).
No caso em tela, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a aquisição de insumos
específicos a serem utilizados em Aparelho de Gasometria e locação de Aparelho de
Gasometria, alegando em sua justificativa o seguinte:
Considerando os avanços da pandemia do coronavírus SARS-Cov-2,
causador da infecção COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo
Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Considerando o
1

Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU – Uma abordagem a partir de Licitações e
Contratos:
Disponível
em:
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/responsabilizacao-de-agentes-segundo-a-jurisprudencia-do-tcu-uma-abo
rdagem-a-partir-de-licitacoes-e-contratos-aulas-1-a-5.htm.
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Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
aumento exponencial de casos de COVID-19 nas últimas semanas no
Município e as projeções feita pela Secretaria Municipal de Saúde, com
possibilidade real de colapso do sistema de saúde. Considerando que
durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tínhamos em média 5 a
6 pacientes aguardando vaga por leito hospitalar exclusivo de COVID na
UPA, nesta última semana tivemos 11 pacientes aguardando vaga
hospitalar, destes, 2 entubados, ou seja, configurando estado de calamidade
na saúde. Considerando o Decreto Municipal nº 22.077/2021, de
01/03/2021, declarou estado de calamidade pública para o exercício de
2021 decorrente da pandemia da COVID – 19, e o Decreto Municipal nº
22.079/2021, da mesma data, que dispõe a respeito da requisição
administrativa temporária de bem imóvel (leitos de enfermaria) para
instalação de ala para atendimento de pacientes de COVID-19, na unidade
denominada “Santa Casa Paranavaí – Unidade Parque Morumbi”, localizado
na Avenida Gabriel Esperidião, nesta cidade de Paranavaí, que necessitará
de retaguarda de exames para o atendimento dos pacientes de forma
segura, com a inclusão de exames de nível hospitalar, até então não
contratados pelo município de Paranavaí é que justificamos a Dispensa de
Licitação em razão da urgência ora solicitada.
A contratação de empresa para locação do equipamento Gasômetro e
fornecimento dos insumos, se faz necessário, por ser um serviço essencial
ao funcionamento da Enfermaria COVID da Unidade Morumbi,
recentemente montada pela Secretaria Municipal de Saúde, em razão da
grande demanda de casos do COVID 19 em nosso município, ocorrida no
último mês, com crescente número de óbitos diários, sendo os exames
realizados pelo equipamento fundamentais para a assistência ao paciente
internado, seja na Enfermaria do Jardim Morumbí, seja na UPA, uma vez
que, com a esperada diminuição dos casos, a Enfermaria poderá ser
fechada, mantendo-se o atendimento na UPA.
A locação do equipamento é a melhor opção para o município, uma vez que
o serviço, embora essencial nesse momento, pode ser desnecessário
futuramente, havendo redução significativa do número de casos da doença,
cujas retaguardas hospitalares do estado voltem a dar conta da demanda de
pacientes a serem internados.
Os insumos devem ser fornecidos pela mesma empresa que locar o
equipamento, em razão de existirem no mercado várias marcas de
equipamentos, com diferentes necessidades de reagentes, controles,
sensores e consumíveis. Alguns equipamentos requerem maior quantidade
de insumos para o seu funcionamento, outros são mais automatizados e
requerem diferentes tipos de insumos e em quantidades e tempos de
aplicação diferentes. Por esse motivo, fundamental se faz, que a empresa
contratada realize treinamento inicial para a equipe e forneça respaldo
técnico à distância. Ademais a marca dos insumos deve ser compatível com
o equipamento para que haja por parte da empresa a garantia da qualidade
e funcionamento perfeito do equipamento, evitando controvérsias quanto a
qualidade dos insumos utilizados.
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Comissão Permanente de Licitação
Tanto a locação do equipamento, quanto a aquisição dos insumos, deverão
ser custeados com recursos vinculados específicos para o enfrentamento da
pandemia da COVID – 19 ou recursos livres do município.
(...)
A indicação da modalidade licitatória se dá em razão de que houve um
descontrole, imprevisto, na ocorrência de novos casos de COVID 19, com a
ocorrência de falta de leitos ofertados pelo Estado para a internação
hospitalar dos pacientes, levando o município de Paranavaí à necessidade
de requisitar uma unidade hospitalar ainda não inaugurada para a instalação
de uma Enfermaria “Hospital de Campanha”, em caráter de urgência e
temporário.
(...)
A quantidade de 3500 exames estimada para o período de 6 meses foi
calculada por equipe técnica que possui experiência no atendimento
hospitalar de casos de COVID – 19, sendo considerada a quantidade de 20
leitos de enfermaria para atendimento 24 horas.

Dispõe o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 que “ É dispensável a licitação nos casos de
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”.
Aparentemente, houve demonstração de que há necessidade da contratação por
meio de Dispensa de Licitação por tal razão, devido à emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, recomendações do
Ministério da Saúde, bem como Estado de Calamidade Pública no Município de
Paranavaí declarado através do Decreto Municipal nº 22.077/2021.
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Município de Paranavaí
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Comissão Permanente de Licitação
Quanto aos preços propostos2, verifica-se que está de acordo com a média dos
valores praticados no mercado, observadas as justificativas apresentadas.
A servidora Rosana Letícia de Oliveira Franco, por meio da Declaração de
Responsabilidade sobre a Pesquisa de Preços, declarou que foram utilizados todos
os recursos para evitar sobrepreço, sendo que, conforme pesquisa realizada, o valor
definido na Solicitação de Compras é condizente com o real valor de mercado.
Cumpre ressaltar que o Decreto Municipal nº 22.093/2021, o qual estabelece
critérios para compras diretas (dispensa e inexigibilidade) de produtos e insumos
imprescindíveis no âmbito do Município de Paranavaí no período de calamidade
pública (pandemia da COVID-19), dispõe em seu art. 6º que em caso de aquisição
de bens e serviços com sobrepreço ou superfaturamento, será de responsabilidade
do agente público responsável pela pesquisa de preços a reparação de eventual
prejuízo ao erário.
Registra-se que as condições de habilitação e documentos comprobatórios para
tanto e para a formalização do processo de compra direta são de total
responsabilidade da Ordenadora da Despesa.
Posto isso, levando-se em conta as justificativas e documentos apresentados pela
Secretaria Municipal de Saúde, esta Comissão entende que o processo está
devidamente formalizado, de acordo com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Por fim, considerando que o entendimento desta Comissão não substitui a análise
jurídica, submete-se à Procuradoria-Geral do Município para fins de cumprimento do

2

Membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento
decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, salvo se houver prova de que tenham
participado da elaboração do orçamento (Recurso de Revisão nº 032.826/2010-9, acórdão nº 1844/2019,
Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, julgado em 07/08/2019)
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Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
disposto no art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93.
Paranavaí, PR, 24 de março de 2021.
Assinado eletronicamente

Wellington José F. Lima B. Silva
Presidente

Assinado eletronicamente
Fabiana Hillmann Militão
Membro

Assinado eletronicamente

Fernanda Caroline Lima
Membro
Assinado eletronicamente
Graziele Della Pria da Silva Maciel
Membro

Assinado eletronicamente

Sivonei Simas
Membro
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Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax (044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº __/2021
CONTRATO Nº __/2021
Contrato de Prestação de Serviços que entre si
celebram o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PARANAVAÍ e a Empresa
LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS
E HOSPITALARES LTDA, na forma abaixo:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Getúlio Vargas, 900, inscrita no CNPJ nº. 76.977.768/0001-81,
representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ sob nº
08.518.587/0001-37, neste ato devidamente representado pela Ilma. Secretária Municipal de
Saúde Sra. ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA, brasileira, divorciada, residente e domiciliada
na cidade de Paranavaí-Pr, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 843.459-46 PR, e inscrita
no CPF sob nº 042.081.609.77, e a Diretora de Compras Sr.ª NADIME ABDALLAH DE
OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí, Estado do
Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº
045.697.729-51, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.867/2020.
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA,
inscrita no C.N.P.J. sob nº 04.013.726/0001-10, com sede à Avenida das Torres, nº 2064, São
Cristóvão, São José dos Pinhais, CEP 83.040-300, Estado do Paraná, neste ato representada por
sua sócia e administradora, GISLEI PEREIRA, brasileira, divorciada, do comércio, portador da
Cédula de Identidade RG nº 9.836.987-8 SSP/SP e do CPF nº 022.306.988-42, residente e
domiciliado na Rua Carlos de Carvalho, nº 1638, Apto. 301, Batel, Curitiba, CEP 80.730.200,
Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste Contrato é a locação de Aparelho de Gasometria, modelo COBAS B 123 < 4 >
POC SYSTEM, a ser mantido na Enfermaria COVID-19 da Unidade Morumbi ou Unidade de
Pronto Atendimento Municipal - UPA e fornecimento de todos os insumos necessários para
realização de 3.500 (três mil e quinhentos) testes, na modalidade de DISPENSA DE
LICITAÇÃO sob nº __/2021.
Contrato nº /2021 – Dispensa de Licitação nº /2021
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Como pagamento pelos serviços prestados, a empresa CONTRATADA receberá do Município a
importância estimada total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e vinte e cinco reais e quarenta
centavos).
§ 1º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o encaminhamento da nota
fiscal/fatura, que poderá ser entregue no início de cada mês de locação, havendo a proporcional
entrega dos insumos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
§ 1º - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
§ 2º - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Zelar pelo equipamento, utilizando o mesmo conforme orientações do fabricante e do técnico
responsável da empresa;
c) Devolver o equipamento em perfeito estado ao término do contrato;
d) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato.
§ 3º - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A entrega do equipamento e dos insumos para o período de no mínimo um mês deverão
ocorrer em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato;
b) Disponibilizar equipamento com Registro na ANVISA, em perfeito estado de conservação,
com manutenções preventivas em ordem, que forneça minimamente os parâmetros de pH,
pCO2, pO2, SO2 e lactato;
c) Disponibilizar equipamento que funcione por meio de alimentação por energia elétrica,
sendo a alimentação por bateria opcional e fornecida pela empresa;
d) Garantir o funcionamento e qualidade do equipamento, com disponibilização de peças e
conserto por conta da empresa ou reposição em caso de parada no funcionamento em 24
horas;
e) Realizar treinamento inicial para a equipe no ato da entrega do equipamento e prestar
suporte técnico à distância durante toda vigência contratual;
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f)

Fornecer todos os insumos necessários para a realização dos 3.500 testes, incluindo
controles, reagentes, sensores, consumíveis compatíveis com a marca do equipamento, bem
como as 3.500 seringas heparinizadas;
g) Entregar os insumos mensalmente, ou de uma única vez juntamente com a entrega do
equipamento alugado.
h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de
licitação;
CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
A gestão e fiscalização do Contrato e o recebimento dos bens e/ou serviços serão realizados
pelos servidores abaixo nominados:
Nome

Função

HENRIQUE
PRINCE
GARCIA MARTINS
FERNANDA
SAKUNO
PEZZOTI

Gestão
Fiscalização
Recebimento
(Provisório
Definitivo)

Secretaria
e

Decreto de Nomeação

SESAU

Conforme Termo de Referência.

SESAU

Designada para compor a Comissão
de Recebimento de Bens por meio do
Decreto Municipal nº 17.289/2017

e

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do presente Contrato será contado da data de assinatura até o dia 28 de agosto de
2021, conforme Decreto Municipal nº 22.077/2021.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221) e 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225).
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Paranavaí-Paraná, para dirimir todas e
quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes por seus representantes legais assinam o
presente, feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presente.
Contrato nº /2021 – Dispensa de Licitação nº /2021

3

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax (044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

PAÇO
MUNICIPAL
DE
_____________________.

PARANAVAÍ,

ESTADO

DO

PARANÁ,

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE
NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretor de Compras

GISLEI PEREIRA
LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA
Contratada

Testemunhas:
___________________________
RG. Nº

_________________________
RG. Nº
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EXTRATO DO CONTRATO Nº __/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº __/2021
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Getúlio Vargas, 900, inscrita no CNPJ nº. 76.977.768/0001-81, representado
pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede
à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ sob nº 08.518.587/0001-37, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Secretária Municipal de Saúde Sra. ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA,
brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí-Pr, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 843.459-46 PR, e inscrita no CPF sob nº 042.081.609.77, e a Diretora de Compras Sr.ª
NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de
Paranavaí, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no
CPF sob nº 045.697.729-51, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.867/2020.
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita
no C.N.P.J. sob nº 04.013.726/0001-10, com sede à Avenida das Torres, nº 2064, São Cristóvão, São José
dos Pinhais, CEP 83.040-300, Estado do Paraná, neste ato representada por sua sócia e administradora,
GISLEI PEREIRA, brasileira, divorciada, do comércio, portador da Cédula de Identidade RG nº
9.836.987-8 SSP/SP e do CPF nº 022.306.988-42, residente e domiciliado na Rua Carlos de Carvalho, nº
1638, Apto. 301, Batel, Curitiba, CEP 80.730.200, Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto deste Contrato é a locação de Aparelho de
Gasometria, modelo COBAS B 123 < 4 > POC SYSTEM, a ser mantido na Enfermaria COVID-19 da
Unidade Morumbi ou Unidade de Pronto Atendimento Municipal - UPA e fornecimento de todos os
insumos necessários para realização de 3.500 (três mil e quinhentos) testes, na modalidade de
DISPENSA DE LICITAÇÃO sob nº __/2021.
VALOR: Como pagamento pelos serviços prestados, a empresa CONTRATADA receberá do Município
a importância estimada total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e vinte e cinco reais e quarenta
centavos).
DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225).

04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30

(221)

e

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente Contrato será contado da data de
assinatura até o dia 28 de agosto de 2021, conforme Decreto Municipal nº 22.077/2021.
FORO: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

GISLEI PEREIRA
LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E
HOSPITALARES LTDA
Contratada
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31/03/2021

Gmail - Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE

Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE
Washington Aparecido Pinto <washington.escritoriolab@yahoo.com.br>
Responder a: Washington Aparecido Pinto <washington.escritoriolab@yahoo.com.br>
Para: "dispensaparanavai@gmail.com" <dispensaparanavai@gmail.com>

25 de março de 2021 10:58

Ao ordenador de despesa.
Em apreciação perfunctória, solicito os seguintes esclarecimentos, considerando que se trata
de uma locação e de compra de insumos.
a) Qual a fundamentação teórica para a necessidade de exatos 3.500 testes? Tais valores
foram por amostragem/previsão? Fundamentar com documentos para se evitar os mesmos
problemas que estamos enfrentando com o processo administrativo do Raio-X.
b) Na eventualidade de não ocorrer tal demanda efetiva, como se dará o eventual estorno do
pagamento, considerando que a Administração apenas pode pagar pelos serviços
efetivamente prestados?
c) Se houver "sobra" de tais serviços/produtos, como se trata de procedimento vinculado à
situação de emergência - em tese - é vedada a utilização de outras atividades. Diante disso,
qual seria a solução da Secretaria caso isso ocorra?
d) Demais esclarecimentos pertinentes que julgarem necessários.
Aguardo com urgência.
Washington Aparecido Pinto
Procurador do Município de Paranavaí
OAB/Pr 74.023
CEL: 43 99138-9595
E-mail: washington.pinto@yahoo.com.br
Esta mensagem, inclusive seus anexos, pode conter informações confidenciais. Caso você tenha recebido esta mensagem
indevidamente, por favor apague-a do seu sistema e avise imediatamente o remetente. Qualquer forma de utilização, reprodução,
retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação de conteúdo desta mensagem ou de parte dele sem a autorização expressa de
seu remetente, é estritamente proibida.

Em quinta-feira, 25 de março de 2021 09:27:08 BRT, Procuradoria Juridica <procuradoria@paranavai.pr.gov.br>
escreveu:
A/C Dr. Washington,
Para analise e parecer.
att.
Nicolas Cardoso
---------- Mensagem encaminhada ---------https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d82831cd8a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1695212619847523577&simpl=msg-f%3A1695212…
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31/03/2021

Gmail - Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE

Remetente: "Comissão Permanente Licitação" <dispensaparanavai@gmail.com>
Data: 24/03/2021 17:37
Assunto: Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE
Para: procuradoria@paranavai.pr.gov.br, compracerta.pvai@gmail.com
Em tempo,
segue Ata nº 17/2021 com as assinaturas de todos os membros.
Em qua., 24 de mar. de 2021 às 17:29, Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com> escreveu:
Boa tarde,
Segue DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE para parecer.
pdf24-DISPENSA P.A. 66.2021 - GASÔMETRO.pdf

-Comissão Permanente de Licitação
Diretoria de Compras
-Comissão Permanente de Licitação
Diretoria de Compras
ATA 17-2021 - DISPENSA (24. IV) - GASÔMETRO - SESAU [assinado] (2).pdf
303K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d82831cd8a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1695212619847523577&simpl=msg-f%3A1695212…
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31/03/2021

Gmail - Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE

Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE
Rosana Franco <assessoriasaudeparanavai@gmail.com>
Para: Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

25 de março de 2021 15:55

Boa Tarde!
Segue anexo a resposta aos questionamentos do Dr. Washington.
Att,
Rosana Letícia de Oliveira Franco
Enfermeira COREN - PR 93310
Assessora da Secretaria Municipal de Saúde
Paranavaí - PR
Tel (44) 3421-1317 / 8439-6006
[Texto das mensagens anteriores oculto]

resposta gasometria.pdf
341K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d82831cd8a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1695231264689435669&simpl=msg-f%3A1695231…
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Prefeitura do Município de Paranavaí
Paço Municipal Prefeito “Antônio José Messias”
ESTADO DO PARANÁ
PGM
Procuradoria-Geral do Município
À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIRETORIA DE COMPRAS
PARECER Nº 166/2021
Processo Administrativo nº

066/2021

Forma de Contratação:

Dispensa de licitação (art. 24, inciso
IV, da Lei 8.666/93)

Objeto:

Contratação

de

empresa

para

prestação de locação de aparelho de
gasometria aos pacientes da COVID19.

Órgão Solicitante: SESAU
Assunto: Análise do Procedimento Administrativo nº 066/2021 da ProcuradoriaGeral do Município.
I - RELATÓRIO
Vem ao exame desta Procuradoria Geral o Procedimento Administrativo nº
066/2021, solicitando a análise da possibilidade jurídica de realizar a contratação
direta de empresa para contratação de empresa para prestação de locação de
aparelho de gasometria aos pacientes da COVID-19.
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A solicitação supramencionada veio instruída com os seguintes
documentos referenciados pela Comissão Permanente de Licitação:
a) A. Coleta de Preços Nº 111 e 115;
b) B. Memorando nº 161/2021/SESAU
c) C. Termo de Referência;
d) D. Propostas de orçamentos, acompanhadas de Cartão CNPJ, QSA, e
e-mails;
e) E. Pesquisas realizadas junto ao Banco de Preços, sites;
f) F. Declaração de Responsabilidade assinada pela servidora Rosana
Letícia de Oliveira Franco;
g) G. Bloqueios de Dotação nº 98553/2021, no valor de R$ 13.200,00
e nº 98554/2021, no valor de R$ 47.825,40;
h) H. Documentos de capacidade técnica e de Regularidade Jurídica,
Fiscal e Trabalhista das empresas a serem contratadas;
i) I. Cópia do Decreto Municipal nº 22.077/2021;
j) Ata de Análise e Julgamento nº 017/2021 da Comissão Permanente
de Licitação, concluindo que o processo está devidamente
formalizado;
k) Minuta contratual;
II - DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE COMPRAS
Antes de iniciarmos a análise da modalidade de licitação
pretendida, mister destacar a competência da Diretoria de Compras no procedimento
licitatório, a qual está prevista no § 1º, do artigo 28, da Lei Municipal n° 4.396/2015:
§ 1º À Diretoria de Compras compete:
I – proceder à tramitação legal através de procedimento licitatório
para aquisição e abastecimento no consumo de materiais, por
espécie e repartição, para fins de previsão e controle das despesas
e dos custos;
II – supervisionar as atividades relacionadas com o estoque e com
a movimentação de materiais;
III – determinar, tendo em vista o montante previsto da compra, o
modo pelo qual será feita a licitação, após prévia análise de
disponibilidade financeira e orçamentária da Divisão de Controle
Orçamentário;
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IV – analisar e controlar os formulários e minutas manuseados,
opinando sobre sua criação,

eliminação ou modificação,

adequando-os aos procedimentos administrativos e legais;
V – acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas e
procedimentos que afetam a área, implantados na estrutura
administrativa;
VI - analisar as requisições de materiais feitas pelas unidades
administrativas;
VII – distribuir instruções de acordo com as diretrizes da
Administração e da legislação vigente, quanto ao processo de
aquisição de materiais e serviços;
VIII - supervisionar e orientar a execução e o registro das atividades
de licitação, inclusive o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas
para efeito de participação em licitações e nas rotinas envolvidas.
Pela leitura do normativo acima, depreende-se que a Diretoria de
Compras possui plena competência para a realização dos procedimentos prévios e da
própria licitação a ser instaurada, razão pela qual deu prosseguimento à contratação
pretendida, após a análise pela Comissão Permanente de Licitação.
III - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação tem sua competência prevista
no Decreto Municipal nº 21.426/2020 e, em razão de sua competência, receberam e
analisaram a documentação apresentada com o fim de contratação de empresa para
prestação de locação de aparelho de gasometria aos pacientes da COVID-19, exarando a
seguinte conclusão:
(...) Posto isso, levando-se em conta as justificativas e documentos
apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, esta Comissão
entende que o processo está devidamente formalizado, de acordo
com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
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IV – DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CONSULTIVO
Importante destacar que a análise a seguir expendida circunscrevese aos aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, não cabendo a esta
Consultoria Jurídica adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem no juízo de
oportunidade e conveniência da contratação pretendida, vez que estão reservados à
esfera discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões
de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.
Cabe ressaltar que as manifestações da Procuradoria Geral são de
natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode
adotar orientação contrária ou diversa da exposta neste parecer.
De acordo com o artigo 38, da Lei nº 8.666/93, o procedimento da
licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva da autoridade competente.
Além dos requisitos de autuação, protocolo e numeração, devem
estar presentes a autorização do Ordenador da Despesa.
A autorização da autoridade competente se encontra presente por
meio do Termo de Referência e da Solicitação de Compras, cujos documentos estão
subscritos pela secretária municipal da pasta.
V - ANÁLISE DO PEDIDO
A dispensa da licitação, constante do inciso IV do artigo 24 da Lei
8.666/93, fundamenta-se em estado de calamidade pública, vejamos:
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente

4

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”
No âmbito do Município de Paranavaí, houve a edição do Decreto
Municipal 22.077/2021 que declarou estado de calamidade pública em razão da
pandemia da COVID-19, sendo que o objeto do presente procedimento é intimamente
ligado à questão, havendo adequação do quadro fático ao quadro legal existente no
Município.
A urgência da tramitação e do objeto do procedimento licitatório se
manifesta ainda mais, na data em que o Brasil atinge a nefasta marca de mais de 2 mil
mortos pela COVID-19.
É importante notar que a norma veda a contratação por mais de
180 dias, o que fora devidamente observado pela CPL, que deverá ser observado quando
da contratação, sendo vedada a prorrogação.
Assinalo que, há omissão do Congresso Nacional em editar
novamente lei federal que traz a hipótese de dispensa nestes casos relacionados à COVID19, sendo que por ora, utiliza-se o preceito legal e geral da Lei 8.666/93.
No caso em tela, o valor da contratação pretendida da empresa
(LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob
nº 04.013.726/0001-10, foi fixado em R$ 61.025,40 (sessenta e um mil, vinte e cinco
reais e quarenta centavos), menor orçamento apresentado e de responsabilidade a
pesquisa de preço pelo servidor que colheu as propostas.
VI - DA JUSTIFICATIVA
A secretaria competente, por meio de seu titular, apresentou
justificativa para a contratação no respectivo Termo de Referência, sendo que o atual
quadro de agravamento da COVID-19 justifica a urgência.
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Nesta data este parecerista fez alguns questionamentos, via
correspondência eletrônica, nos seguintes termos:

De: Washington Aparecido Pinto <washington.escritoriolab@yahoo.com.br>
Data: 25 de março de 2021 10:58:56 BRT
Para: dispensaparanavai@gmail.com
Assunto: Re: DISPENSA P.A. 66/2021 - GASÔMETRO - SAÚDE
Responder A: Washington Aparecido Pinto <washington.escritoriolab@yahoo.com.br>

Ao ordenador de despesa.
Em apreciação perfunctória, solicito os seguintes esclarecimentos,
considerando que se trata de uma locação e de compra de insumos.
a) Qual a fundamentação teórica para a necessidade de exatos 3.500
testes? Tais valores foram por amostragem/previsão? Fundamentar com
documentos para se evitar os mesmos problemas que estamos
enfrentando com o processo administrativo do Raio-X.
b) Na eventualidade de não ocorrer tal demanda efetiva, como se dará o
eventual estorno do pagamento, considerando que a Administração
apenas pode pagar pelos serviços efetivamente prestados?
c) Se houver "sobra" de tais serviços/produtos, como se trata de
procedimento vinculado à situação de emergência - em tese - é vedada a
utilização de outras atividades. Diante disso, qual seria a solução da
Secretaria caso isso ocorra?
d) Demais esclarecimentos pertinentes que julgarem necessários.
Aguardo com urgência.
Como resposta, houve a expedição de memorando nos seguintes
termos via memorando sob n. 170/2021, complementando as justificativas, as quais são
de responsabilidade da ordenadora e fazem parte para todos os fins de direito deste
procedimento de dispensa de licitação.
VII – REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO
Na contratação por dispensa, como na hipótese em exame, já se
conhece, antecipadamente, o nome do futuro contratado, por esta razão, encontra-se
comprovada sua regularidade fiscal, condição sem a qual não se poderia contratar com a
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Administração, por meio das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débitos Federais,
Estaduais, Municipais, Trabalhistas e Certidão de Regularidade junto ao FGTS.
VIII – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Procuradoria

Geral opina pelo

prosseguimento do procedimento de contratação direta, por meio de dispensa, com base
no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, e lembra da necessidade de comunicação
da dispensa à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, como
condição para eficácia dos atos, (art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93), devendo ser
ressalvado que:
a) Eventual sobrepreço deve ser apurado posteriormente em
procedimento próprio, não cabendo à assessoria jurídica
verificar por absoluta ausência de competência e
impossibilidade técnica;
b) Deverá se velar no curso da execução contratual, do
princípio da economicidade, visando utilizar dos serviços
(exames) unicamente e estritamente àqueles necessários e
indispensáveis, alertando-se à autoridade competente pela
solicitação;
c) Alerta-se ainda que, cabe ao fiscal do contrato controlar
tais pedidos, sem prejuízo das demais autoridades
institucionalmente obrigadas a tanto.
Ressalta-se que se opina em relação ao prazo seja o estabelecido na
legislação, qual seja, 180 dias, sem possibilidade de renovação.
Com relação minuta contratual, com base na disposição do artigo
38, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, a Procuradoria Geral opina pela adoção
da minuta do Contrato de prestação de serviços de tomografia, devendo-se observar o
disposto no artigo 61, caput e parágrafo único da lei supracitada.
É o parecer1. À consideração superior.

Parecer jurídico é um ato administrativo meramente consultivo/opinativo, que poderá ou não ser
ratificado por um ato administrativo decisório da autoridade competente.
1
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Paranavaí, 25 de março de 2021 às 16:08hrs.
de forma
WASHINGTO Assinado
digital por WASHINGTON
N APARECIDO APARECIDO PINTO
Dados: 2021.03.25
16:09:27 -03'00'
PINTO

WASHINGTON APARECIDO PINTO

Procurador do Município de Paranavaí
OAB/PR 74.023

Ratifico.
BENJAMIM MARÇAL COSTA
Procurador-Geral do Município
OAB/PR 48.766
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Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Memorando nº 149/2021

Paranavaí, 25 de março de 2021.

À Autoridade Superior,

Comunico que, após exame das peças que integram o processo sobre Dispensa de
Licitação sob nº 14/2021, que se refere à contratação de empresa para prestação de locação
de aparelho de gasometria e aos pacientes da COVID-19, através da Secretaria Municipal de
Saúde,
Considerando
DIAGNÓSTICOS

E

que

a

pessoa

HOSPITALARES

jurídica:

LTDA,

LABORSYS

inscrita

no

PRODUTOS

C.N.P.J.

sob

nº

04.013.726/0001-10, apresentou um valor compatível com o praticado no mercado e
considerado os mais vantajosos para o Município;
Considerando haver disponibilidade de recursos financeiros que assegurarão as
despesas

decorrentes

da

presente

aquisição,

constante

da

Dotação

Orçamentária:

04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221) - Enfrentamento da Emergência COVID19 e
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225) - Enfrentamento da Emergência COVID19;
Considerando que nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, “nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”;
Considerando o Parecer Jurídico nº 166/2021, emitido pela Procuradoria Geral do
Município, opinando pelo prosseguimento do procedimento de contratação direta;
Dispensa-se a licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1.993 e demais alterações, para a contratação de empresa para prestação de
locação de aparelho de gasometria e aos pacientes da COVID-19, através da Secretaria
Dispensa de Licitação nº 14/2021

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Municipal de Saúde, constante da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30
(221) - Enfrentamento da Emergência COVID19 e 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225) Enfrentamento da Emergência COVID19; pela seguinte pessoa jurídica: LABORSYS
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº
04.013.726/0001-10, no valor total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e cinte e cinco reais e
quarentacentavos).
Assim, encaminho à autoridade superior para ratificação do referido processo
administrativo de Dispensa de Licitação sob nº 14/2021, como também publicação do Termo de
Ratificação.

WELLINGTON JOSÉ FERREIRA DE LIMA BATISTA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Dispensa de Licitação nº 14/2021

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14/2021
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 20.867/2020, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, decide e ratifica, nos
termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, a
Dispensa de Licitação sob nº 14/2021, referente à contratação de empresa para prestação de
locação de aparelho de gasometria e aos pacientes da COVID-19, através da Secretaria
Municipal de Saúde, constante da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30
(221) - Enfrentamento da Emergência COVID19 e 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225) Enfrentamento da Emergência COVID19; pela seguinte pessoa jurídica: LABORSYS
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº
04.013.726/0001-10, no valor total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e cinte e cinco reais e
quarentacentavos), diante das justificativas e fundamentações apresentadas e Parecer Jurídico
nº 166/2021 emitido pela Procuradoria Geral do Município.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 25 de março de 2021.

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde

Dispensa de Licitação nº 14/2021

31/03/2021

Prefeitura Municipal de Paranavaí

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14/2021
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto nº 20.867/2020, Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, decide e ratifica, nos termos
do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas
alterações posteriores, a Dispensa de Licitação sob nº
14/2021, referente à contratação de empresa para prestação
de locação de aparelho de gasometria e aos pacientes da
COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde,
constante
da
Dotação
Orçamentária:
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221) - Enfrentamento da
Emergência COVID19 e 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39
(225) - Enfrentamento da Emergência COVID19; pela seguinte
pessoa
jurídica:
LABORSYS
PRODUTOS
DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no
C.N.P.J. sob nº 04.013.726/0001-10, no valor total de R$
61.025,40 (sessenta e um mil e cinte e cinco reais e quarenta
centavos), diante das justificativas e fundamentações
apresentadas e Parecer Jurídico nº 166/2021 emitido pela
Procuradoria Geral do Município.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 25 de
março de 2021.
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
Publicado por:
Wellington Jose F. de Lima Batista da Silva
Código Identificador:E056F62C
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 26/03/2021. Edição 2230
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
CONTRATO Nº 22/2021
Contrato de Prestação de Serviços que entre si
celebram o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE PARANAVAÍ e a Empresa
LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS
E HOSPITALARES LTDA, na forma abaixo:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Getúlio Vargas, 900, inscrita no CNPJ nº. 76.977.768/0001-81,
representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ sob nº
08.518.587/0001-37, neste ato devidamente representado pela Ilma. Secretária Municipal de
Saúde Sra. ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA, brasileira, divorciada, residente e domiciliada
na cidade de Paranavaí-Pr, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 843.459-46 PR, e inscrita
no CPF sob nº 042.081.609.77, e a Diretora de Compras Sr.ª NADIME ABDALLAH DE
OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí, Estado do
Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº
045.697.729-51, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.867/2020.
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA,
inscrita no C.N.P.J. sob nº 04.013.726/0001-10, com sede à Avenida das Torres, nº 2064, São
Cristóvão, São José dos Pinhais, CEP 83.040-300, Estado do Paraná, neste ato representada por
sua sócia e administradora, GISLEI PEREIRA, brasileira, divorciada, do comércio, portador da
Cédula de Identidade RG nº 9.836.987-8 SSP/SP e do CPF nº 022.306.988-42, residente e
domiciliado na Rua Carlos de Carvalho, nº 1638, Apto. 301, Batel, Curitiba, CEP 80.730.200,
Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste Contrato é a locação de Aparelho de Gasometria, modelo COBAS B 123 < 4 >
POC SYSTEM, a ser mantido na Enfermaria COVID-19 da Unidade Morumbi ou Unidade de
Pronto Atendimento Municipal - UPA e fornecimento de todos os insumos necessários para
realização de 3.500 (três mil e quinhentos) testes, na modalidade de DISPENSA DE
LICITAÇÃO sob nº 14/2021.
Contrato nº 22/2021 – Dispensa de Licitação nº 14/2021
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Como pagamento pelos serviços prestados, a empresa CONTRATADA receberá do Município a
importância estimada total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e vinte e cinco reais e quarenta
centavos).
§ 1º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o encaminhamento da nota
fiscal/fatura, que poderá ser entregue no início de cada mês de locação, havendo a proporcional
entrega dos insumos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
§ 1º - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
§ 2º - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Zelar pelo equipamento, utilizando o mesmo conforme orientações do fabricante e do técnico
responsável da empresa;
c) Devolver o equipamento em perfeito estado ao término do contrato;
d) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato.
§ 3º - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A entrega do equipamento e dos insumos para o período de no mínimo um mês deverão
ocorrer em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato;
b) Disponibilizar equipamento com Registro na ANVISA, em perfeito estado de conservação,
com manutenções preventivas em ordem, que forneça minimamente os parâmetros de pH,
pCO2, pO2, SO2 e lactato;
c) Disponibilizar equipamento que funcione por meio de alimentação por energia elétrica,
sendo a alimentação por bateria opcional e fornecida pela empresa;
d) Garantir o funcionamento e qualidade do equipamento, com disponibilização de peças e
conserto por conta da empresa ou reposição em caso de parada no funcionamento em 24
horas;
e) Realizar treinamento inicial para a equipe no ato da entrega do equipamento e prestar
suporte técnico à distância durante toda vigência contratual;
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f)

Fornecer todos os insumos necessários para a realização dos 3.500 testes, incluindo
controles, reagentes, sensores, consumíveis compatíveis com a marca do equipamento, bem
como as 3.500 seringas heparinizadas;
g) Entregar os insumos mensalmente, ou de uma única vez juntamente com a entrega do
equipamento alugado.
h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de
licitação;
CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
A gestão e fiscalização do Contrato e o recebimento dos bens e/ou serviços serão realizados
pelos servidores abaixo nominados:
Nome

Função

HENRIQUE
PRINCE
GARCIA MARTINS
FERNANDA
SAKUNO
PEZZOTI

Gestão
Fiscalização
Recebimento
(Provisório
Definitivo)

Secretaria
e

Decreto de Nomeação

SESAU

Conforme Termo de Referência.

SESAU

Designada para compor a Comissão
de Recebimento de Bens por meio do
Decreto Municipal nº 17.289/2017

e

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do presente Contrato será contado da data de assinatura até o dia 28 de agosto de
2021, conforme Decreto Municipal nº 22.077/2021.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221) e 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225).
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Paranavaí-Paraná, para dirimir todas e
quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes por seus representantes legais assinam o
presente, feito em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presente.
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PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE MARÇO DE 2021.
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE
NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretor de Compras

GISLEI PEREIRA
LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA
Contratada

Testemunhas:
___________________________
RG. Nº

_________________________
RG. Nº
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/03/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Getúlio Vargas, 900, inscrita no CNPJ nº. 76.977.768/0001-81, representado
pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede
à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ sob nº 08.518.587/0001-37, neste ato devidamente
representado pela Ilma. Secretária Municipal de Saúde Sra. ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA,
brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de Paranavaí-Pr, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 843.459-46 PR, e inscrita no CPF sob nº 042.081.609.77, e a Diretora de Compras Sr.ª
NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de
Paranavaí, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no
CPF sob nº 045.697.729-51, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.867/2020.
CONTRATADA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita
no C.N.P.J. sob nº 04.013.726/0001-10, com sede à Avenida das Torres, nº 2064, São Cristóvão, São José
dos Pinhais, CEP 83.040-300, Estado do Paraná, neste ato representada por sua sócia e administradora,
GISLEI PEREIRA, brasileira, divorciada, do comércio, portador da Cédula de Identidade RG nº
9.836.987-8 SSP/SP e do CPF nº 022.306.988-42, residente e domiciliado na Rua Carlos de Carvalho, nº
1638, Apto. 301, Batel, Curitiba, CEP 80.730.200, Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto deste Contrato é a locação de Aparelho de
Gasometria, modelo COBAS B 123 < 4 > POC SYSTEM, a ser mantido na Enfermaria COVID-19 da
Unidade Morumbi ou Unidade de Pronto Atendimento Municipal - UPA e fornecimento de todos os
insumos necessários para realização de 3.500 (três mil e quinhentos) testes, na modalidade de
DISPENSA DE LICITAÇÃO sob nº 14/2021.
VALOR: Como pagamento pelos serviços prestados, a empresa CONTRATADA receberá do Município
a importância estimada total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e vinte e cinco reais e quarenta
centavos).
DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225).

04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30

(221)

e

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente Contrato será contado da data de
assinatura até o dia 28 de agosto de 2021, conforme Decreto Municipal nº 22.077/2021.
FORO: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

GISLEI PEREIRA
LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E
HOSPITALARES LTDA
Contratada

Contrato nº 22/2021 – Dispensa de Licitação nº 14/2021

5

31/03/2021

Prefeitura Municipal de Paranavaí

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2021
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/03/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado
do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua
Getúlio Vargas, 900, inscrita no CNPJ nº. 76.977.768/0001-81,
representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado
do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua
Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ sob nº 08.518.587/000137, neste ato devidamente representado pela Ilma. Secretária
Municipal de Saúde Sra. ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA,
brasileira, divorciada, residente e domiciliada na cidade de
Paranavaí-Pr, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº
843.459-46 PR, e inscrita no CPF sob nº 042.081.609.77, e a
Diretora de Compras Sr.ª NADIME ABDALLAH DE
OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada na
cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 8.795.443-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob
nº 045.697.729-51, conforme artigo 1º do Decreto nº
20.867/2020.
CONTRATADA:
LABORSYS
PRODUTOS
DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no
C.N.P.J. sob nº 04.013.726/0001-10, com sede à Avenida das
Torres, nº 2064, São Cristóvão, São José dos Pinhais, CEP
83.040-300, Estado do Paraná, neste ato representada por sua
sócia e administradora, GISLEI PEREIRA, brasileira,
divorciada, do comércio, portador da Cédula de Identidade RG
nº 9.836.987-8 SSP/SP e do CPF nº 022.306.988-42, residente
e domiciliado na Rua Carlos de Carvalho, nº 1638, Apto. 301,
Batel, Curitiba, CEP 80.730.200, Estado do Paraná.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto deste
Contrato é a locação de Aparelho de Gasometria, modelo
COBAS B 123 < 4 > POC SYSTEM, a ser mantido na
Enfermaria COVID-19 da Unidade Morumbi ou Unidade
de Pronto Atendimento Municipal - UPA e fornecimento de
todos os insumos necessários para realização de 3.500 (três
mil e quinhentos) testes, na modalidade de DISPENSA DE
LICITAÇÃO sob nº 14/2021.
VALOR: Como pagamento pelos serviços prestados, a
empresa CONTRATADA receberá do Município a importância
estimada total de R$ 61.025,40 (sessenta e um mil e vinte e
cinco reais e quarenta centavos).
DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221) e
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.39 (225).
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do
presente Contrato será contado da data de assinatura até o
dia 28 de agosto de 2021, conforme Decreto Municipal nº
22.077/2021.
FORO: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante
GISLEI PEREIRA
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