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Ofício nº 19/2020 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020. 

 

De: Secretaria de Saúde 

Para: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização 

para a Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s Para a 

Secretaria Municipal de Saúde deste Município, em virtude da pandemia 

COVID 19., mediante processo de dispensa de licitação, para fins de atendimento 

as necessidades do Município. 

O custo máximo estimado importa em um valor unitário de 

R$ 5.461,29 (Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Nove 

Centavos) referente ao objeto do presente processo de Dispensa de 

licitação, os valores de referencia foram obtidos através de orçamentos prévios e 

o prazo para a entrega dos materiais será de  30 Dias  após data da assinatura da 

homologação. 

 

Justificativa solicitação de material/serviço 

Justificativa 

Em virtude do enfrentamento da pandemia de COVID 19, e do risco de exposição ocupacional dos 
servidores de saúde que atuam na linha de frente, o município foi contemplado com um recurso no 
valor de R$ 5.462,00 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), via fundo estadual de 
saúde, para uso exclusivo na aquisição de equipamentos de proteção individual. Apesar de já ter 
dispendido de outras fontes para aquisição emergencial de insumos, torna-se necessário a 
aplicação deste recurso específico, principalmente quando levamos em conta que o período 
pandêmico ainda está vigente e em nossa região houve aumento significativo das notificações. O 
cuidado com o trabalhador de saúde é essencial para a manutenção dos serviços. 
 
  

 

Atenciosamente, 

____________________________ 

Secretaria de Saúde 

ADELIO POZZOBON 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de revisão dos débitos e dívidas do 

Município, diante da relevância Da contratação/aquisição, DEFIRO o pedido ora 

formulado, encaminhe-se ao Departamento Contábil para verificação de dotação 

orçamentária. 

Encaminhar à Divisão de Licitações para cotação de preços e 

formalização do contrato e, em trânsito direto a Secretaria de Administração e 

Finanças para empenho e demais formalidades nos termos da lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020. 

 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 
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Oficio nº 19/2020 – DC 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020 

 

 

DE: DEPTO. DE CONTABILIDADE. 

PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Prezado Senhor: 

Em atenção ao oficio nº19/2020 expedido em 02/07/2020 da 

referida Secretaria e termo de autorização expedido por Vossa Senhoria em 

02/07/2020, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação da empresa 

constantes do ofício número supra, sendo que o pagamento será efetuado 

através da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO 
 

 
Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 2546 06.002.10.302.1001.2045 4945 3.3.90.30.00.00 Do 
Exercício 

 

 

Cordialmente, 

 

_________________________________ 

SIRLENE MARIA STEIN CLAUDINO 
CRC/PR 20585/0-8 

Contadora 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº197/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020 

 

 Pelo presente instrumento de cotação de preços, a Comissão permanente 

de licitação designada pela portaria n° 2.280/2019 atesta o recebimento do pedido 

de Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI’s Para a Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município, em virtude da pandemia COVID 19. e 

reconhece a dispensa de licitação e nos termos do art. 24, inciso II da Lei 

Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 com valores atualizados pelo Decreto n° 9.412 

de 18 de junho de 2018. 

 

Data da Solicitação: 02/07/2020 

Empresa: ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, Foca no epi - 

Comercio de equipamentos de proteção LTDA, Farmácias Brava LTDA, Industria 

de confecções K-du Eirelli. 

Endereço: RUA SÃO PAULO, 313  - CEP: 85601010 - BAIRRO: CENTRO  

CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR, RUA PARIS, 223  - CEP: 85640000 - 

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CIDADE/UF: Ampére/PR, R XV de 

novembro, 1314  - CEP: 85640000 - BAIRRO: centro CIDADE/UF: Ampére/PR, ,   

- CEP:  - BAIRRO:  CIDADE/UF: /. 

CNPJ: 09.372.918/0001-36, 28.166.158/0001-55, 09.597.446/0009-77, 

10.424.098/0001-68 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Itacir Domingos Germiniani, Ailton Jose 

Pimentel, Roberson Francisco Minosso, Claudio Cauduro  

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 9499 Calçado ocupacional tipo tamanco, 
confeccionado em EVA na cor preta, 
com solado de borracha 
antiderrapante, resistente ao 
escorregamento em piso cerâmico 
com solução de detergente e em piso 
de aço com solução de glicerol, 
resistente ao óleo combustível e á 
absorção de energia na região do 
salto. Com indicação de CA 
(certificado de aprovação). Tamanho a 
definir pela Secretaria de Saúde.  

15,00 UN 61,50 922,50 

2 9496 Capote impermeável de manga longa, 24,00 UN 45,00 1.080,00 
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com punho de malha ou elástico, com 
abertura nas costas, que confira 
proteção a região do tórax, tronco e 
braços, confeccionado em material 
atóxico, hidro/hemorrepelente, 
impermeável, hipoalêrgico. Que 
proporcione barreira antimicrobiana 
efetiva (teste de eficiência de filtração 
bacteriológica). Permitir a execução de 
atividades com conforto a estar 
disponível em vários tamanhos. 
Gramatura de no mínimo 30g/m³.  

3 9498 Gorro sanfonado com elástico. Com 
indicação de registro na Anvisa/ms.  
Pacote com 100 unidades.  

5,00 PC 32,50 162,50 

4 9497 Máscara cirúrgica descartável, fixação 
por elástico, tripla (EFB=99,92 %), 
com indicação de registro na 
anvisa/ms. Caixa com 50 unidades.  

1.511,00 UN 1,39 2.100,29 

5 9500 Termômetro médico com 
infravermelho. Próprio para aferição 
de  temperatura corporal. Sonda 
vermelha de alta sensibilidade. 
medicação sem contato em 1 
segundo. Tela de LCD retroiluminada 
branca com excelente exibição de 
fonte. Também pode ser lida no 
escuro. Certificação CE/FDA/CFDA. 
Designer ergonômico.  

4,00 UN 299,00 1.196,00 

 
TOTAL 

 
5.461,29 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 Dias 

 

 

Vilson Hermes 
Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

Jaqueline Gomes Demarchi Grisa 
Membro da Comissão de Licitação 

 

 

Luis Edelar de Lima 

Secretario da Comissão de Licitação  
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P A R E C E R   J U R Í D I C O 
 
 
 
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020 

 

 

                      À apreciação desta Assessoria Jurídica, para análise e aprovação, 

minuta da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020, que objetiva a Aquisição de 

equipamentos de proteção individual – EPI’s Para a Secretaria Municipal de 

Saúde deste Município, em virtude da pandemia COVID 19., nos termos do 

parágrafo único, do art. 38, da lei de licitações e contratos administrativos. 

 

  Da análise da documentação apresentada denota-se a existência 

das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei 

8.666/93, razão pela qual encontra-se o presente processo em condições de ser 

realizado, se assim for conveniente à Administração Municipal.  

    

É o parecer. 

 

Pinhal de São Bento, 02/07/2020. 

 

 

 

Franco Zelirio Ferrari 

Assessor Jurídico Municipal 
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TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 19/2020 
 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO – PR torna público, 

nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93 com 

valores atualizados pelo Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018, que reconhece 

a dispensa de licitação para a Aquisição de equipamentos de proteção 

individual – EPI’s Para a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, em 

virtude da pandemia COVID 19. . 

 

Pinhal de São Bento, em 02/07/2020 . 

 

 

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima. 

 

_____________________________ 
JAIME ERNESTO CARNIEL 

Prefeito Municipal 
 


