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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 

PROCESSO Nº 07/2021 
 

O CISA- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul, por meio do seu presidente Sr. Valmir Land, convalidado com base nos documentos 
em anexo, bem como base legal pertinente, instaura nesta data o presente processo de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021. 

 
I. DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente processo de dispensa à aquisição emergencial de Três 
(3) unidades do EQUIPAMENTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO NASAL e 
Quarenta e cinco (45) kits (Circuito + Canula). 
 

II. JUSTIFICATIVA 
 
Primeiro: O sistema de alto fluxo nasal é um equipamento que fornece ar aquecido 
e umidificado em alto fluxo e nele pode-se controlar a fração expirada de oxigênio 
(que é diferente de outras modalidades não invasivas) e proporciona algumas 
vantagens, como: 

• Redução de espeço morto 
• Redução do trabalho respiratório 
• PEEP em torno de 4-6cmH20 
• Possibilita fala e alimentação 
• Preserva a capacidade de eliminação de secreções. 

O equipamento fornece muitos benefícios ao paciente, a exemplo de aumentar a 
pressão das vias aéreas, aumenta a capacidade residual funcional, com isso 
aumento das áreas recrutáveis, aumento da complacência pulmonar e aumento da 
PO2. Como reduz o espaço morto, propicia a diminuição de CO2 nesses pacientes. 
O sistema também diminui o risco de o paciente desenvolver insuficiência 
respiratória, aumenta a troca gasosa e diminui a frequência respiratória, sendo essas 
as grandes vantagens do sistema de alto fluxo, visto que essas complicações citadas 
estão presentes em pacientes graves acometidos com COVID-19. 
Segundo: A presente contratação reveste-se de medida para o enfrentamento do 
surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), sendo que os equipamento adquiridos 
serão cedidos, por termo de cessão de uso, aos hospitais de referência localizados 
na circunscrição do Consórcio. 
 

III. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA 
 
A escolha recaiu sobre a empresa GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL 
TERAPEUTICO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.988.857/0001-97, por tratar-se de 
MENOR PREÇO pesquisado no mercado. 
 

IV. JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
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A presente aquisição soma a importância de R$ 130.515,00 (Cento e trinta mil, 
quinhentos e quinze reais), e o valor unitário é de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil) 
para cada equipamento e de R$ 567,00 (Quinhentos e sessenta e sete reais) para 
cada kit, a serem pagos até 48 (quarenta e oito) horas após a entrega dos 
equipamentos na sede no Consórcio, sito à Rua Barão do Rio Branco, nº 121, na 
cidade de Ijuí. No valor estão inclusas as despesas de transporte, montagem e 
treinamento de uso do equipamento. O equipamento terá garantia mínima de 12 
meses a contar da entrega. 
 

V. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FONTE DE RECURSOS 

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente termo, correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária:  
3.3.90.300.09.11 - INSUMOS   
4.4.90.523.40.3 - EQUIPAMENTOS 
 

VI. DA BASE LEGAL 
 
A base legal para a presente dispenda de licitação é o Art, 24, Inciso IV da Lei 
8.666/93, onde está previsto: 
 
  Art. 24.  É dispensável a licitação:  
 

IV - 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. 
 

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
O fiscal do contrato será o servidor Henrique Gabbi, o qual deverá verificar se os 
equipamentos entregues são aqueles constantes do objeto da presente dispensa. 
 
Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a 
emissão do pedido de compra e ou envio do empenho, podendo o referido prazo ser 
prorrogado por igual período mediante justificativa fundamentada da empresa 
escolhida. 
 
As negativas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista foram verificadas 
nesta data e anexas a este Termo, encontrando-se válidas. 
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Ijuí, 23 de março de 2021. 
 

VALMIR LAND 
Presidente 

 
 

MARIA ELIZABETE BUENO ROLIM 
Diretora Executiva 

 
 

GILBERTO FERNANDO SCAPINI 
Assessor Jurídico 

OAB/RS 28.440 
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Parecer jurídico 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 
PROCESSO Nº 07/2021 
 
 
   O Presidente do CISA, Prefeito Valmir Land, solicita parecer jurídico 
visando a dispensa de licitação para compra de três equipamentos para terapia de alto fluxo 
nasal, destinados ao enfrentamento da Covid 19. 
   A aquisição dos referidos equipamentos foi aprovada em assembleia 
virtual extraordinária de Prefeitos dos municípios consorciados, ocorrida em 10 de março 
de 2021, na qual, inclusive, restou autorizada a cessão de uso dos mesmos aos hospitais 
de referência localizados na circunscrição do Consórcio, cujas casas de saúde enfrentam 
extrema dificuldade no combate ao vírus da Covid 19, mormente por falta de leitos de UTI 
e material adequado para o tratamento. 
   A base legal para a presente dispensa de licitação é o Art, 24, Inciso 
IV da Lei 8.666/93, onde está previsto: 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
IV - 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. 
   A situação emergencial encontra-se devidamente caracterizada frente 
a pandemia que assola nosso País e o resto do Planeta Terra, potencializada pelo 
descontrole da Covid 19. 
   Faz-se necessária a observância da colheita de preço no mercado para 
a verificação do menor preço dos equipamentos a serem adquiridos. 
 
   Como forma de agilizar a aquisição, o Consórcio deverá exigir, e juntar 
ao presente processo, as negativas Federal, Estadual e Municipal, bem como de FGTS e 
Trabalhista em nome da empresa escolhida, as quais poderão ser extraídas pela Internet. 
   Verificadas as exigências acima, sou pelo prosseguimento do processo 
de dispensa com a aquisição dos equipamentos. 

   Ijui, 23 de março de 2021. 
 
   GILBERTO F. SCAPINI 
         OAB/RS 28.440 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 
PROCESSO Nº 07/2021 

 
Maria Elizabete Bueno Rolim, Diretora Executiva do Cisa, em atendimento à 

autorização da Presidência do CISA, e ante a necessidade de aquisição de Três (3) 
unidades do EQUIPAMENTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO NASAL e Quarenta e 
cinco (45) kits (Circuito + Canula), vem proceder abertura de processo de Dispensa de 
Licitação, fundamentado no Art. 24, incisa IV da lei nº 8.666/93, atualizada pele Lei 
9.648/98. Sendo contratado a empresa GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL 
TERAPEUTICO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.988.857/0001-97, no valor de R$ 130.515,00 
(Cento e trinta mil, quinhentos e quinze reais). 

Ijuí,23 de março de 2021. 
 
 

Maria Elizabete Bueno Rolim 
Diretora Executiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

         Rua Barão do Rio Branco, 121 – Ijuí – RS – CEP: 98700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 Fone: (55) 3331-7900 

 Central de Medicamentos: (55) 3331-7913 - E-mail: farmacia@cisaijui.com.br  

6

 
 
 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 
 

O consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
– CISA, por meio do seu presidente, no uso das atribuições legais e com base no processo 
administrativo de dispensa nº 05/2021, TORNA PÚBLICO A PRESENTE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, baseado no Art. 24, Inciso IV da lei 8.666/93 e suas alterações e faz publicar 
o presente extrato. Objeto: Três (3) unidades do EQUIPAMENTO PARA TERAPIA DE 
ALTO FLUXO NASAL e Quarenta e cinco (45) kits (Circuito + Canula), sendo contratada a 
empresa GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 02.988.857/0001-97, no valor de R$ 130.515,00 (Cento e trinta mil, quinhentos e 
quinze reais). 

Ijuí,23 de março de 2021. 
 

 
 

VALMIR LAND 
Presidente do CISA 

 


