
Memorando 7.594/2021

De: Willian V. - SMS

Para: SMAFO - DL 

Data: 07/04/2021 às 09:46:12

Setores envolvidos:

SMS, SMAFO - DL, SMAFO - DC, SMS-ALM, UPA, COMP/SMS, GAB - LC, SEA, PLO

Urgente - Pedido de Dispensa de Licitação para a Aquisição de 03 Monitores Cardíacos para a

UPA 24 horas

 

Bom dia,

 

Conforme informações e solicitação realizadas através do Memorando 7.260/2021 - MONITOR CARDÍACO e atendendo
pedido da Secretária de Saúde, venho pelo presente solicitar a realização de dispensa de licitação nos termos do Art.
24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, que dispõe que: “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”, para a aquisição de 03 (três) monitores cardíacos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24
horas) a serem utilizados no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme
descrito abaixo.

 

OBJETO: aquisição de 03 (três) monitores cardíacos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) a
serem utilizados no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme descrito
abaixo.

 

VALOR DA CONTRATAÇÃO

- Valor unitário: R$ 4.480,00

- Quantidade solicitada: 03 unidades

- Valor frete: R$ 96,00

- Valor total da contratação: R$ 13.536,00

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

 

Considerando o surto de coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da Covid-19, declarada pandemia pela
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Organização Mundial de Saúde (OMS).

 Considerando a PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020, do MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, que
Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-nCoV).

Considerando o Decreto Legislativo nº 18.341 de 24.03.2021 declarando estado de calamidade pública no Estado de
Santa Catarina.

Considerando o Decreto Municipal nº 065/2020, que decreta situação de emergência no Município de Canoinhas,
para enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19.

Considerando o DECRETO Nº. 076/2021 que “DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO O
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, NOS TERMOS DO COBRADE Nº 1.5.1.1.0 – DOENÇAS
INFECCIOSAS VIRAIS, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando o aumento substancial de casos de COVID-19 no Município de Canoinhas/SC e no Estado de Santa
Catarina, conforme inclusive demonstra os gráficos e mapa de avaliação do risco potencial para COVID-19 do
governo do Estado de Santa Catarina.

Considerando que de acordo com o INFORMATIVO DE ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCO POTENCIAL de
02/04/2021 a região do Planalto Norte encontra-se em nível GRAVÍSSIMO, sendo que, as regiões classificadas com
risco Grave ou Gravíssimo registram alta ocorrência de óbitos e o Rt aponta para a expansão da pandemia.

Considerando notícia publicada no site da Prefeitura de Canoinhas em 23/03/2021 destacando que Canoinhas
registra o maior número de casos ativos da covid-19 desde o início da pandemia
(https://www.pmc.sc.gov.br/noticias/ver/2021/03/canoinhas-registra-o-maior-numero-de-casos-ativos-da-covid-19-
desde-o-inicio-da-pandemia).

Considerando que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) tem prestado apoio nos atendimentos aos
pacientes acometidos pelo Covid-19, inclusive, mantendo os pacientes nos respiradores até conseguirem
encaminhamento para vagas em UTI.

Considerando a falta de leitos de UTI no Estado de Santa Catarina.

Considerando notícia publicada no Portal JMAIS em 23/03/2021 destacando que os Municípios do Norte têm maior
fila de leitos de UTI em Santa Catarina (https://www.jmais.com.br/cidades-do-norte-tem-maior-fila-de-leitos-de-uti-do-
estado/).

Considerando que os impactos da pandemia do COVID-19 ainda estão sendo severos sobre a região.

Considerando que a partir de 1º de abril, os serviços de urgência e emergência de Canoinhas passaram por
alterações e a Unidade de Pronto Atendimento 24h foi transformada em uma unidade de terapia semi-intensiva para
casos de covid-19 (https://www.pmc.sc.gov.br/noticias/ver/2021/03/pronto-atendimento-sera-na-ubs-do-centro-e-upa-
24h-sera-unidade-de-terapia-semi-intensiva).

Considerando a urgência para a aquisição dos equipamentos a serem utilizados no enfrentamento da pandemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), solicita-se a contratação.

 

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: Considerando que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) tem
prestado apoio nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Covid-19, inclusive, mantendo os pacientes nos
respiradores até conseguirem encaminhamento para vagas em UTI. Considerando a falta de leitos de UTI no Estado
de Santa Catarina. Considerando que a partir de 1º de abril, os serviços de urgência e emergência de Canoinhas
passaram por alterações e a Unidade de Pronto Atendimento 24h foi transformada em uma unidade de terapia semi-
intensiva para casos de covid-19. O quantitativo solicitado mostra-se adequado para atender a demanda do
Município neste período de expansão da pandemia.

 

DADOS DO FORNECEDOR: HUBERMED Equipamentos e Serviços Ltda., CNPJ: 25.100.851/0001-37.

 

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: A Secretaria de Saúde realizou pesquisa de preços quanto aos
serviços solicitados, sendo que, a empresa HUBERMED Equipamentos e Serviços Ltda. apresentou o orçamento de
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menor valor, conforme demonstram os orçamentos anexos.

 

Atenciosamente, 

_

Willian Vailate

 Secretaria de Saúde - Setor de Contratos

Anexos:

161 pacientes são atendidos em 72 horas no Centro de Triagem - Município de Canoinhas.pdf

Boletim 01-04.jpg

Boletim 05-04.jpg

Boletim 22-03.jpg

Boletim 24-03.jpg

Boletim 25-03.jpg

Boletim 29-03.jpg

Boletim 30-03.jpeg

Boletim 31-03.jpg

Canoinhas registra o maior número de casos ativos da covid-19 desde o início da pandemia - Município de Canoinhas.pdf

Com lotação em UTIs desde janeiro, SC tem 10,5 mil óbitos pela Covid; 251 pacientes morreram na fila de espera _ Santa Catarina _ G1.pdf

Decreto Calamidade Pública.pdf

Em 24 horas, Canoinhas registra três óbitos por covid-19 - Município de Canoinhas.pdf

Especificações Técnicas Monitor Hubermed - MX100.pdf

Matriz Risco Potencial 02-04.pdf

monitor-de-pacientes-cms-9000-contec.jpg

MPAT CABEÇALHO.png

Municípios do Norte têm maior fila de leitos de UTI em Santa Catarina.pdf

ORÇAMENTO - HUBERMED.pdf

ORÇAMENTO FW - BIOTRÔNICA.pdf

Orçamento MPAT.pdf

PA será transformado em UTI Semi-Intensiva e muda atendimento a urgências.pdf

Pedido.docx

print email.png

Pronto Atendimento será na UBS do Centro e UPA 24h será unidade de terapia semi-intensiva - Município de Canoinhas.pdf

Quatro pacientes aguardam por leitos em Canoinhas - Município de Canoinhas.pdf
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DECRETO Nº. 076/2021 

 

“DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO O 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, NOS TERMOS DO 

COBRADE Nº 1.5.1.1.0 – DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS, PARA FINS 
DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 
GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 

66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, e, 

 

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de 

importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 

de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (Covid-19); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 18.332/2020, de 20 de março de 

2020, do Estado de Santa Catarina, que declara estado de calamidade 

pública em Santa Catarina, para fins do disposto no art. 65, da Lei 

Complementar nº 101/2000; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, do Estado de 

Santa Catarina que declara estado de calamidade pública em todo o 

território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças 

infecciosas virais, para fins de enfrentamento à Covid-19, e estabelece outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.168, de 24 de fevereiro de 2021, do Estado 

de Santa Catarina, que altera o Decreto nº 562/2020, que declara estado de 

calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do 

COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de 

enfrentamento à Covid-19, e estabelece outras providências; 

 

CONSIDERANDO que a Região do Planalto Norte se encontra em Risco 

Potencial Gravíssimo, de acordo com a Matriz de Risco, em índice de 

transmissibilidade de 3,5 de acordo com os dados disponibilizados pelo 

Centro de Operações de Emergência em Saúde – COES, no último dia 6 de 

março; 
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CONSIDERANDO que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas encontra-se com 

100% da capacidade de leitos de UTI ocupados; 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica declarado Estado de Calamidade Pública em todo o território do 

Município de Canoinhas para fins de enfrentamento da pandemia de Covid-

19, em virtude do desastre classificado e codificado como Doenças 

Infecciosas Virais – decorrente da Covid-19 – COBRADE nº 1.5.1.1.0, 

conforme IN/MI nº 01/2012, até 30 de junho de 2021. 

 

Art. 2º. As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar 

todas as medidas e providências necessárias para fins de prevenção e de 

enfrentamento à pandemia causada pelo Covid-19, observado o disposto 

neste Decreto e nos demais atos normativos emitidos pelas autoridades 

competentes. 

 

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de 

resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos 

junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 

população afetada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os 

agentes da defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos 

desastres, em caso de risco iminente, a: 

 

I - Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta 

evacuação; 

 

II - Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 

assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

 

III - Requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 

que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 

 

Art. 5º. Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, 

sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 

necessários às atividades e serviços de resposta ao desastre, desde que 
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possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos 

e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 

prorrogação dos contratos. 

 

Art. 6º. Permanecem vigentes todas as demais determinações já expedidas 

pelo Poder Executivo Municipal e pelo Estado de Santa Catarina, desde que 

não conflitantes com as determinações contidas neste Decreto. 

 
Art. 7º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Canoinhas/SC, 26 de março de 2021. 

 

 

 

GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito 

 

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Orçamento em 26/03/2021. 

 

 

 

  DIOGO CARLOS SEIDEL 

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento. 
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MONITORMONITOR

CARDÍACO EMAICARDÍACO EMAI

MONITOR

CARDÍACO EMAI

Monitor com congelamento de sinal de ECG, imagem digital
sete derivações, filtro, sincronismo, alarmes diferenciados
de acordo com as prioridades e compensação automática
do contraste. Recursos indispénsaveis para uma perfeita
monitoração.

Monitor com congelamento de sinal de ECG, imagem digital
sete derivações, filtro, sincronismo, alarmes diferenciados
de acordo com as prioridades e compensação automática
do contraste. Recursos indispénsaveis para uma perfeita
monitoração.
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ECG

O novo Monitor Cardíaco EMAI mod. MX-100 apresenta as últimas inovações na área cardiológica.
Com tecnologia digital e poderoso microcontrolador que fornecem parâmetros, 

sinais e registros de alta qualidade e resolução, proporciona  a melhor relação custo/benefício do mercado.

Ganho manual e automático - 0,25;0,5;1;2 mV/cm

Detecção da onda “R” por software inteligente

Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo

Cabo paciente de  3 e 5 vias

Derivações: DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF e  V (5 vias)

                     DI, DII, DIII (3 vias)

Permite a interligação com desfibrilador

Operação no modo Filtro e Diagnóstico

Faixa de medição:   30 a 300 BPM

Limites de alarmes: 16 a 300 BPM em passo de 1 BPM

Precisão:                 1 BPM ou 2% (qual for o maior)

Retorno após desfibrilação: 5 seg

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Congelamento da forma de onda de ECG

Monitoração no modo adulto e neonatal

Memória não volátil data, hora

Ajuste digital do contraste do display

Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes

Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s

Ajuda “on-line” na tela

Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, 

rede elétrica ou só bateria

Desligamento automático no caso de limite mínimo

de carga de bateria

Compensação do contraste do display de acordo 

com a temperaturaambiente

Alça para transporte e fixação

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS

Tendência para variação da freqüência cardíaca nas últimas 72h

Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 

48h e 72h

Escala automática de 0-máx. ou min-máx

ALIMENTAÇÃO

Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz

                           Adequada a conexão à rede elétrica CISPR11

Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada)

Bateria: chumbo-ácido, 12 Vdc, recarga interna e automática

              Padrão: 1,3AH - autonomia mínima de 1 hora

Tempo de Recarga Mínima: 5 horas quando totalmente descarregada

(bateria padrão)

Autonomia opcional: até 20 horas (Consulte a Transmai)

DIMENSÕES

Altura:.............................................................................14,5 cm

Largura:.......................................................................... 22,8 cm

Profundidade:..................................................................21,3 cm

Peso máximo:....................................................................3,8 Kg

(Com bateria 4,5AH)
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Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Maria Estela, 33 - Jardim Maria Estela      
     (0   11) 2335-1000 - Fax: Ramal 210 - CEP 04180-010 - São Paulo - Brasil
www.transmai.com.br  -  e-mail: vendas@transmai.com.br


T R A N S M A I   

MONITOR CARDÍACO EMAI

ACESSÓRIOS 

1 Cabo de força de 3 pinos (2,50m)

1 Cabo de paciente 5 vias (tipo garra EMAI)- Ref.CP-05E

1 Kit disco reutilizável - Ref. KDR-300

1 Tubo de pasta ECG

1 Certificado de garantia

1 Manual do usuário

ALARMES

Alarmes de situação para ausências  de cabo paciente, de assistolia, 

de limites máximos e mínimos, bateria fraca.

Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente

Indicação Visual (mensagem de texto e led).

Indicação do tipo de prioridade do alarme (visual e sonoro).

Mostra o tempo remanescente quando o alarme está pausado.

SAÍDAS  ANALÓGICA

Sincronismo de onda R; 20 a 40ms , positivo

Registro na ANVISA: 80052640021 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 

Cabo de paciente 5 vias (tipo garra)- Ref.CP-05

Cabo de paciente 3 vias (tipo garra EMAI)- Ref.CP-03E

Cabo de paciente 3 vias (tipo garra)- Ref.CP-03

Cabo de sincronismo- Ref. CS-20

Kit 3 discos reutilizáveis - Ref. KDR100

Discos descartáveis- Ref. DD-300

Manual de serviços

NORMAS ABNT NBR 

ABNT NBR IEC 60601-1

ABNT NBR IEC 60601-1-1

ABNT NBR IEC 60601-1-2

ABNT NBR IEC 60601-1-4

ABNT NBR IEC 60601-2-27
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3 de abril 2021

ATUALIZADO COM DADOS  
02/04/21 | 19:00
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A partir da Portaria SES no. 464 de 03 de Julho de 2020 ficou instituído o
Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à
COVID-19 em Santa Catarina. A Portaria SES no. 592 de 17 de agosto de 2020
estabelece a classificação semanal como balizadora das medidas a serem
adotadas. As medidas que compõem esta avaliação foram atualizados em
17/12/2020 para minimizar as chances que erros de processo interfiram no
cálculo de risco de cada região. A interpretação permanece a mesma: cada
dimensão é um alerta.

A atualização do risco potencial das regiões do estado segue no mapa
abaixo. Nesta semana, QUINZE regiões estão classificadas com risco
potencial GRAVÍSSIMO e UMA região em risco potencial GRAVE.
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ALERTA

Cada dimensão deve ser interpretada como um sinal de alerta. O aumento do
risco em cada uma delas motiva o aumento do risco da região, e deve ser
considerada na priorização da atuação local.

Evento sentinela
Ocorrência de óbitos por COVID-19 e Rt (comportamento da pandemia)

As regiões ainda registram alta ocorrência de
óbitos, mas o Rt tem diminuído e aponta
para uma tendência de baixa nesta onda.

Transmissibilidade
Variação no número de confirmação positiva e casos infectantes

Todas as regiões do estado estão
classificadas com risco Grave para o
aumento de casos de COVID-19. Nenhuma
em risco Gravíssimo.
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Monitoramento
Percentual de positividade de exames RT-PCR do Lacen

Capacidade de atenção
Ocupação de leitos de UTI - Reservado COVID

Todas as regiões estão classificadas em
nível Gravíssimo, ou seja, encontram-se
em alerta máximo para a ocupação de
leitos de UTI reservado COVID. 

O percentual de positividade dos
exames processados está acima de
30% na maior parte do estado. 
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A metodologia utilizada na matriz aplicada nesta semana segue o quadro abaixo e não
teve alterações comparada à semana passada. Desde 05 de fevereiro de 2021, a coleta
de dados para atualização da avaliação de risco acontece nas sextas-feiras, com
divulgação aos sábados e validade a partir das 00h nas segundas-feiras. Essa
modificação visa facilitar a organização das atividades e das ações fiscalizatórias a partir
das novas classificações. A nova atualização será divulgada em 10 de abril de 2021.  

Metodologia

Todos os dados utilizados estão disponíveis em: 
http://www.coronavirus.sc.gov.br > Transparência > Painéis > Monitoramento Regional
http://covid19.defesacivil.sc.gov.br/
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Expediente:
Direção Geral: SES
Supervisão: Fabrício Escandiuzzi e Andrey Lehnemann 
Res. Técnico: 
Maria Cristina Willemann e Bianca Vieira
Design Gráfico: Glauber Zampiva
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Cotação # S00004

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO IMPOSTOS MONTANTE

[725] Monitor Cardiaco EMAI 3,00 Unidades 4.480,00 R$ 13.440,00

[Frete] Frete 1,00 Unidades 96,00 R$ 96,00

Pagamento para 30 dias

Condição de pagamento: 30 Dias

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Rua Felipe Schmidt, 10

Canoinhas SC

89460-000

Brasil

Tax ID: 83.102.384/0001-80

Data da Cotação:

01/04/2021

Expiração:

08/04/2021

Vendedor:

Ilisabeth Cristina Fiebes

Subtotal R$ 13.536,00

Total R$ 13.536,00

Hubermed

Rua Guilherme Poerner, 703

Sala 02

Blumenau SC

89042327

Brasil

(47) 3209-1600  hubermed@hubermed.com.br  https://hubermed.com.br  Tax ID: 25.100.851/0001-37

Página: 1 / 1
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Bauru, 05 de abril de 2021. 
 
CLIENTE: Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas - SC 
ENDEREÇO: Rua Felipe Schimdt, 10 , centro 
TELEFONE: (47) 3621-7700 
E-MAIL: notas.saude@pmc.sc.gov.br  
 

 
ORÇAMENTO 

 
133/21

 
   

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. 
R$ 

TOTAL 

1 
Monitor Multiparamentrico marca Contec 

modelo CMS 9000 uni 01 13.149,00 13.149,00 
 
.                              VALOR TOTAL: R$ 13.149,00 ( treze mil, cento e 
quarenta e nove reais)  

 
 
 
 
Condições Comerciais 
 
Forma de Pagamento:      a vista; 
Validade da Proposta:      02 dias; 
Prazo de Entrega:             Até 30 dias úteis. 
Garantia:                            1 ano. 
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Despacho Memorando 1- 7.594/2021

De: Willian V. - SMS

Para: SMS  - A/C Kátia B.

Data: 07/04/2021 às 09:46:50

 

Para autorização.

_

Willian Vailate

Secretaria de Saúde - Setor de Contratos
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Despacho Memorando 2- 7.594/2021

De: Willian V. - SMS

Para: UPA 

Data: 07/04/2021 às 09:47:57

Setores (CC):

SMS-ALM, UPA, COMP/SMS

 

Para conhecimento e acompanhamento.

_

Willian Vailate

Secretaria de Saúde - Setor de Contratos
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Despacho Memorando 3- 7.594/2021

De: Kátia B. - SMS

Para: SMAFO - DL 

Data: 07/04/2021 às 09:54:38

 

Autorizado

_

Kátia Oliskowski 

Enfermeira COREN 145380

Secretária de Saúde

1Doc:  Memorando 3- 7.594/2021        107/139



Nota interna

De: Kátia B. - SMS

Para:  

Data: 07/04/2021 às 09:55:11

 

Em tempo indico a utilização de recursos Custeio UPA 24hs

_

Kátia Oliskowski 

Enfermeira COREN 145380

Secretária de Saúde
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Nota interna

De: Willian V. - SMS

Para:  

Data: 07/04/2021 às 10:27:16

 

Em tempo, destaco que, em razão dos efeitos da pandemia, muitas empresas estão com estoque reduzido dos
equipamentos em questão, razão pela qual, os orçamentos apresentados possuem prazo de validade curtíssimo.

_

Willian Vailate

Secretaria de Saúde - Setor de Contratos
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Despacho Memorando 4- 7.594/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C José H.

Data: 07/04/2021 às 14:02:17

 

Solicito dotação no valor de R$13.536,00 para dar andamento ao pedido.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 5- 7.594/2021

De: Tayná M. - PLO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 07/04/2021 às 14:31:08

 

Conforme já havia sido repassado no memorando 7.260/2021:

Para autorização:

utilizar dotação 199 - Ordinário MAC

Att,

_

Tayná Machado 

Contadora
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Despacho Memorando 6- 7.594/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 07/04/2021 às 15:06:07

 

Solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de contratação direta.

Encaminho em anexo a demonstração de regularidade fiscal da empresa.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

CNPJ Hubermed.pdf

estadual Hubermed.pdf

federal Hubermed.pdf

FGTS Hubermed.pdf

municipal Hubermed.pdf

trabalhista Hubermed.pdf
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07/04/2021
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
25.100.851/0001-37
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/06/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
HUBERMED 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
(Dispensada *) 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada
*) 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R GUILHERME POERNER 

NÚMERO 
703 

COMPLEMENTO 
SALA 02 

 
CEP 
89.042-327 

BAIRRO/DISTRITO 
AGUA VERDE 

MUNICÍPIO 
BLUMENAU 

UF 
SC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@HUBERMED.COM.BR 

TELEFONE 
(47) 8483-1331/ (47) 3209-1600 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/06/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2021 às 13:52:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
25.100.851/0001-37
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/06/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R GUILHERME POERNER 

NÚMERO 
703 

COMPLEMENTO 
SALA 02 

 
CEP 
89.042-327 

BAIRRO/DISTRITO 
AGUA VERDE 

MUNICÍPIO 
BLUMENAU 

UF 
SC 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@HUBERMED.COM.BR 

TELEFONE 
(47) 8483-1331/ (47) 3209-1600 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/06/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/04/2021 às 13:52:56 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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Nome (razão social): HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 25.100.851/0001-37

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140023527401
Data de emissão: 23/02/2021 11:36:14
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

24/04/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 07/04/2021 13:53:49
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 25.100.851/0001-37 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:11 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2021.
Código de controle da certidão: 870C.B430.36E7.660F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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07/04/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 25.100.851/0001-37
Razão Social:HUBERMED
Endereço: RUA DOS CACADORES 2206 LOJA 8 / VELHA / BLUMENAU / SC / 89040-

002

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/04/2021 a 05/05/2021 
 
Certificação Número: 2021040602330969100477

Informação obtida em 07/04/2021 13:56:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

1Doc:  Memorando 6- 7.594/2021  |  Anexo: FGTS Hubermed.pdf (1/1)        117/139



Anexo não disponível para exportação

O arquivo municipal Hubermed.pdf não está disponível para exportação pois está corrompido ou protegido para

leitura.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo: 

Memorando 6- 7.594/2021
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.100.851/0001-37

Certidão nº: 11884454/2021

Expedição: 07/04/2021, às 13:58:06

Validade: 03/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.100.851/0001-37, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Despacho Memorando 7- 7.594/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 07/04/2021 às 16:50:19

 

Prezados:

A despesa segue autorizada.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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Despacho Memorando 8- 7.594/2021

De: Kátia B. - SMS

Para: SMAFO - DL 

Data: 09/04/2021 às 11:15:11

 

Considerando a essencialidade do serviço de Urgência Emergência e a ocupação de 100% dos leitos de UTI e que
os pacientes aguardando vagas, permanecem na UPA 24 hs e precisam ser atendidos em sua integralidade;

Considerando a escassez de equipamentos na rede de vendas, 

Solicito que sejam adquiridos com a máxima urgência estes monitores.

Atenciosamente

_

Kátia Oliskowski 

Enfermeira COREN 145380

Secretária de Saúde
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Despacho Memorando 9- 7.594/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL 

Data: 09/04/2021 às 17:22:06

 

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Anexos:

Parecer Memorando n° 7.594.2021 PMC. Dispensa Emergencial.  Monitores Cardíacos (2).pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 09/04/2021 17:22:50 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.267.99...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E869-41E9-64E0-5940 
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PARECER JURÍDICO Memorando nº 7.594/2021 

Legalidade – Contratação Emergencial FMS– Monitores Cardíacos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- RELATÓRIO: 
 
 

Trata-se de pedido de contratação direta mediante dispensa de licitação com fundamento 

no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 com a empresa HUBERMED, para a aquisição de três monitores 

cardíacos a serem utilizados no UPA-24 hrs, visando o enfrentamento da pandemia causada pelo novo 

coronavírus (COVID-19), conforme justificativa constante no pedido. 

 
Ultrapassados os posteriores trâmites do Memorando, este Departamento foi questionado 

pelo Setor de Licitações a respeito da viabilidade do pedido de contratação emergencial, motivo pelo 

qual passa-se a manifestar em conformidade com os fundamentos expostos nos tópicos posteriores. 

 
 

2- FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Primeiramente, imperioso frisar que a função do Departamento Jurídico é assinalar even-

tuais impropriedades do ponto de vista jurídico e orientar as providências cabíveis, no intuito 

único de resguardar a autoridade assessorada, a quem incumbe avaliar a real dimensão do risco 

e a possibilidade de adoção ou não das recomendações realizadas.  
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A Lei de Licitações determina no parágrafo único do artigo 38 que as minutas dos editais 

de licitações, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustem a serem pactuados 

devem ser submetidos à assessoria jurídica da Administração. 

 
 
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo adminis-

trativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização res-

pectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 

serão juntados oportunamente: Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examina-

das e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

 
 
O parecer jurídico, nas lições e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o ato pelo qual os órgãos 

consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua com-

petência, sendo obrigatório somente quando a Administração deve solicitá-lo e acatar sua con-

clusão. Ensina ainda a doutrinadora que a obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer 

(o que não lhe imprime caráter vinculante), destacando que: 

 

... embora haja obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do ato 

final, ele não perde o seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher deverá 

motivar a sua decisão ou solicitar novo parecer, devendo lembrar que a atividade de 

consultoria jurídica é privativa de advogado, conforme o artigo 1, II, do Estatuto da OAB 

(Lei na 8.906, de 4-7-94)1 . 

 
 
Sobre a responsabilização pessoal na área da contratação pública, Rafael Carvalho Re-

zende de Oliveira entende o seguinte:  

 
 

Em primeiro lugar, o dever de administrar cabe à autoridade administrativa, e não ao 

consultor jurídico, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. A decisão 

final sempre será da autoridade que pode, inclusive, decidir por não continuar com o 

                                                 
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p.37. 
 

1Doc:  Memorando 9- 7.594/2021  |  Anexo: Parecer Memorando n° 7.594.2021 PMC. Dispensa Emergencial.  Monitores Cardíacos (2).pdf (3/13)        124/139



 

 
 

processo de licitação/contratação, apesar da existência de parecer jurídico. É a autori-

dade administrativa (e não o advogado público) a responsável pela administração pú-

blica ou gestão da coisa pública, sendo, a nosso ver, incoerente a classificação do pare-

cer como “vinculante” quando, em verdade, o ato representa apenas a opinião jurídica 
do advogado. Em segundo lugar, existem diversas interpretações jurídicas que podem 

ser razoavelmente apresentadas em cada situação concreta, não sendo possível respon-

sabilizar o advogado público que apresentou interpretação razoável. Não se pode des-

considerar o fato de que o advogado público tem que manifestar a sua opinião no mo-

mento em que o fato se apresenta, sem a real noção, muitas vezes, das inúmeras con-

sequências (boas ou ruins) que poderão ser produzidas. Ademais, não se pode descon-

siderar a inviolabilidade do advogado, público ou privado, que responde apenas nos ca-

sos de dolo ou culpa (arts. 2.º, § 3.º; 3.º, § 1.º; 32; todos do Estatuto da OAB). Por fim, a 

responsabilidade do advogado público, sem a devida comprovação do erro grosseiro ou 

do dolo, viola o princípio da eficiência, pois a responsabilização indiscriminada, sem a 

perquirição da má-fé ou dolo, faz com que o advogado público atue com receio, sem 

pensar na melhor decisão a ser tomada à luz da eficiência, mas apenas na possibilidade 

de sofrer sanções por suas opiniões (seria mais conveniente para o advogado negar a 

prática de atos para evitar a sua responsabilização)2. 

 
 

Portanto, o presente parecer possui caráter opinativo, não vinculando a decisão adminis-

trativa correlata, podendo a autoridade competente pela contratação divergir respaldando sua 

decisão fundamentadamente. 

 

2.1.  Da Possibilidade de Contratação Mediante Dispensa de Licitação: 

 
 

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, impôs como regra a obrigatoriedade de 

licitar: 

 
 

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:  

                                                 
2 Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 3ª. 
ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 227 – digital. 
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(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que asse-

gure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabe-

leçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." 

 

 
Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666/93. 

Atualmente, com o advento da Lei 14.133/2021, que é a nova lei de licitações, a Lei nº 8.666/93 

ainda estará vigente pelo período de dois anos após a publicação daquela. 

 
O artigo 3º, da Lei n° 8.666/93 informa que a Licitação tem como objetivo, entre outros, 

a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a pro-

moção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-

culação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

 

Já o art. 2º da aludida lei esclarece que a contratação da Administração com terceiros 

deve ser precedida de licitação: 

 

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, conces-

sões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóte-

ses previstas nesta Lei. 
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Porém, como toda regra possui sua exceção, a Lei n° 8.666/93 também estabelece dife-

renciações e hipóteses em que a licitação será dispensada, dispensável ou inexigível, conforme 

doutrina de Fernanda Marinela (in. Direito administrativo. - 7. ed. - Niterói: Impetus, 2013): 

 

-> Licitação dispensada: "na licitação dispensada não cabe ao Administrador o juízo de 

valor, ou seja, não há possibilidade de escolha se vai ou não realizar o certame. A lei diz 

que não licita e pronto. Encontra-se essa hipótese nas alienações de bens públicos mó-

veis e imóveis, previstas no art.º 17, incisos I e II" 

-> Licitação dispensável: "a licitação também poderá ser dispensável, hipótese em que a 

competição é possível. O legislador a dispensa, mas quem decide se esta deve ou não 

ocorrer é o administrador, cabendo-lhe o juízo de valor.  As situações em que é dispen-

sável a licitação estão enumeradas no art.º  24 da Lei nº 8.666/1993 (...)". 

-> Licitação inexigível: "A contratação direta, em caso de inexigibilidade de licitação, re-

sulta da inviabilidade de competição, o que decorre da ausência dos pressupostos que 

justificam a sua realização." 

 

Desta forma, havendo uma necessidade a ser atendida pela Administração, conforme o 

objeto solicitado, a regra é que a contratação ocorra mediante a realização de procedimento 

licitatório, salvo nas hipóteses acima delineadas. 

 
 
2.2. Da Possibilidade de Contratação pelo Art. 24, IV, da Lei 8.666/93 - Requisitos para a Contra-

tação por Dispensa Emergencial: 

 
 
 Com base nos relatos prestados pela Secretaria de Saúde, é forçoso reconhecer que a 

hipótese se amolda ao art. 24, IV, da Lei de Licitações em função da emergencialidade da situação 

apresentada. 
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Por oportuno, cumpre argumentar que os dispositivos da Lei nº 13.979, de 2020, que 

tratava das dispensas de licitação relacionadas à COVID-19, perderam vigência após 31 de de-

zembro de 2020, conforme Decreto Legislativo n° de 2020, sendo que, com base na decisão cau-

telar da ADI n° 6625, foram apenas mantidas vigentes as medidas sanitárias de combate à pan-

demia. 

Logo, qualquer contratação por dispensa que possua relação com a pandemia, havendo 

urgência, agora, deve ser realizada com fulcro na Lei 8.666/93 ou 14.133/2021. 

Posto isso, para que haja subsunção da norma ao caso concreto, é forçoso apreciar as 

ponderações expostas por Marçal Justen Fillho, in Comentários à Lei das Licitações e Contratos 

Administrativos. 15. ed. 2012, p. 339-340, no sentido de que, na dispensa da licitação em situação 

emergencial, é necessário que constem dois requisitos, a saber. 

A - Demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano: a urgência deve ser concreta 

e efetiva. Não se trata de urgência simples teórica, devendo-se evidenciar a situação concreta 

existente, indicando os dados que evidenciam a urgência. 

 
Verificada e constatada a necessidade emergencial da execução do objeto, o qual não 

poderá aguardar a delonga temporal da licitação regular, o gestor público poderá realizar a con-

tratação por meio da dispensa. 

Assim, a existência de uma situação anormal exige uma ação imediata por parte do Po-

der Público, a fim de que a atenue ou a elimine, como condição para evitar ou minimizar dano, 

efetivo ou potencial. 

O comprometimento à segurança significa o risco de destruição ou sequelas à integri-

dade física ou mental de pessoas ou, quanto a bens, o risco de seu perecimento ou deterioração, 

de modo que tanto omissão em relação à eliminação do risco de dano potencial quanto à omissão 
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em relação à situação de dano efetivo implicam responsabilidade do agente, que tem o dever de 

agir diante da situação anormal e não o faz. Mas é evidente também que o fato de ter o agente 

agido (ação efetiva) não é suficiente para afastar eventual responsabilidade, pois além de agir é 

preciso que a ação seja eficiente e eficaz, ou seja, se revele a melhor possível diante do caso 

concreto. 

Nessa linha, a jurisprudência do TCU não é diferente: 

 
No caso em tela, a situação emergencial legitimaria a contratação direta com funda-

mento no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, desde que constasse nos autos do 

processo administrativo demonstração, com base em fatos, de que a situação que justi-

fica a contratação direta qualifica-se como emergência ou calamidade pública, estando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que poderia ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, pú-

blicos ou particulares. (BRASIL. TCU. Acórdão 4.458/2011). 

Não se admite o pressuposto fático teórico como argumento para contratação urgente 

por dispensa, pois a emergência tem que ser concreta e imediata, a exemplo do desa-

bamento de parte do muro de um presídio, possibilitando a fuga de presos. Nessa hipó-

tese estaria autorizada a contratação por dispensa, apenas para as obras e serviços ne-

cessários à contenção da situação emergencial, sem prejuízo de realizar processo licita-

tório para reformar todo o muro do presídio à posteriori. (BRASIL. TCU. Acórdão 

300/2004) 

 
Com efeito, o pedido em questão trata-se de aquisição de três monitores cardíacos para 

a instalação na UPA-24 hrs em virtude da seguinte da assertiva: 

 

Considerando que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) tem prestado 

apoio nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Covid-19, inclusive, mantendo 

os pacientes nos respiradores até conseguirem encaminhamento para vagas em UTI. 

Considerando a falta de leitos de UTI no Estado de Santa Catarina. Considerando que a 

partir de 1º de abril, os serviços de urgência e emergência de Canoinhas passaram por 

alterações e a Unidade de Pronto Atendimento 24h foi transformada em uma unidade 

de terapia semi-intensiva para casos de covid-19 
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A Secretaria de Saúde apresentou os boletins informativos sobre da COVID-19 entre 

31/03/2021 e 05/94/2021, como forma demonstrar o aumento de casos no Município de Canoi-

nhas, bem como reportagens recentes relatando o aguardo de pacientes por leitos em hospitais 

e a transformação da Unidade Central de Saúde de Canoinhas em Unidade de Pronto Atendi-

mento para atender infectados pela doença.  

 
Assim, em função do contexto fático apresentado, que pode, inclusive, ser atestado por 

meio do Decreto Municipal de Calamidade Pública nº 076/20213, de 26/03/2021, entende-se que 

a situação de emergencialidade se faz presente ao caso. 

 
Nesse ponto, digno de nota mencionar o disposto pela Revista Zenite4 em licitações: 

 

(...) entendemos que não há a necessidade de toda e qualquer contratação emergen-

cial ser precedida de decreto exarado pelo Poder Executivo, ou seja, desde que devi-

damente comprovado/demonstrado o caso de emergência (cumpridos os requisitos 

constantes na Lei de Licitações) não há por que se obstar a realização da contratação 

direta. Ademais, concluímos que em determinadas situações a falta da contrata-

ção emergencial poderia ensejar responsabilização dos agentes administrativos por sua 

desídia”. Para mais informações, consultar . (destacado) 

 

 
Isto posto, passa-se a observar a presença do requisito seguinte. 

 
 
B- Demonstração de que a contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco, devendo-

se se expor a relação de causalidade entre a ausência de contratação e a ocorrência de dano, 

                                                 
3 DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, NOS TER-
MOS DO COBRADE Nº 1.5.1.1.0 – DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
4 Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 65, p. 540, jul. 1999, seção Consulta em Destaque 
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ou, mas precisamente, a relação de causalidade entre a contratação e a supressão do risco de 

dano. 

 
A contratação emergencial deve prestar-se a evitar a concretização do dano. Isso exige 

que a Administração demonstre não apenas a necessidade da contratação, mas também sua uti-

lidade. Ou seja, deverá indicar as medidas concretas através das quais a contratação evitará a 

concretização do dano. Deverá ser precedida de todas as justificativas não apenas sobre a emer-

gência, mas sobre a viabilidade concreta de atender à necessidade pública. 

Nessa esteira e de acordo com a ressalva de Antônio Carlos Cintra do Amaral, in Dispensa 

de Licitação por Emergencial, Malheiros, 1993. p. 189, não se pode ignorar que a urgência da 

contratação retrata a necessidade na execução do contrato de maneira mais célere. Deve a Ad-

ministração, destarte, adotar a solução compatível com a necessidade que conduz à contratação. 

Segundo Edgar Guimarães, a potencialidade de dano deve ser real e potencial: 

 

... a real, verificada após a ocorrência de um evento destruidor e que enseja providências 

reparadoras, e a potencial, quando existe o prenúncio ou iminência de um fato danoso, sendo 

necessária a execução imediata de medidas preventivas para impedir a sua propagação e os 

possíveis danos dela resultantes.5 

 
 
No presente caso, extrai-se dos termos da justificativa prestada pela Sra. Secretária de 

Saúde, que a demanda não se mostra compatível com o aguardo dos tramites inerentes ao pro-

cedimento licitatório:  

 
Considerando a essencialidade do serviço de Urgência Emergência e a ocupação de 
100% dos leitos de UTI e que os pacientes aguardando vagas, permanecem na UPA 24 
hs e precisam ser atendidos em sua integralidade; 

                                                 
5 GUIMARÃES, Edgar, Contratação direta: comentários às hipóteses de licitação dispensável e inexigível, Curitiba: 
Negócios Públicos, 2013, p. 48 
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Considerando a escassez de equipamentos na rede de vendas,  

Solicito que sejam adquiridos com a máxima urgência estes monitores. 

Atenciosamente 

_ 

Kátia Oliskowski  

Enfermeira COREN 145380 

 
Secretária de Saúde 

 

Conforme o exceto acima, há que se considerar o disposto no parágrafo único do art. 20 

da LINDB, no qual “a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta 

ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face 

das possíveis alternativas”, de modo que a dispensa de licitação aparenta ser o medida que se 

mostra apta ao atendimento da demanda arguida pelo órgão. 

 
3. DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 26 DA LEI DE LICITAÇÕES:  

 
 

Com base no exposto nos tópicos anteriores e no art. 26 da Lei de Licitações, a situação de 

urgência não afasta a necessidade de justificar a escolha do fornecedor e o preço. 

 
Mesmo nas contratações emergenciais (art. 24, IV), a pesquisa de preços é necessária, con-

forme Acórdão TCU 2436/2006, em que “Analisando os processos, constatamos que, de fato, tratam-

se de situações emergenciais, porem isso não isenta a Administração de realizar a previa pesquisa de 

preços de mercado.” 
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Quanto ao cumprimento do art. 26 da Lei n° 8.666/93, observa-se que a escolha do fornece-

dor, a empresa HUBERMED se dá em função do preço por ela oferecido com base no número de 

monitores considerado viável para suprir a necessidade: 

 
 

VALOR DA CONTRATAÇÃO 
- Valor unitário: R$ 4.480,00 
- Quantidade solicitada: 03 unidades 
- Valor frete: R$ 96,00 
- Valor total da contratação: R$ 13.536,00 
 
(...) 
 
JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO: Considerando que a Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA 24 horas) tem prestado apoio nos atendimentos aos pacientes acometidos pelo Covid-
19, inclusive, mantendo os pacientes nos respiradores até conseguirem encaminhamento 
para vagas em UTI. Considerando a falta de leitos de UTI no Estado de Santa Catarina. Consi-
derando que a partir de 1º de abril, os serviços de urgência e emergência de Canoinhas pas-
saram por alterações e a Unidade de Pronto Atendimento 24h foi transformada em uma uni-
dade de terapia semi-intensiva para casos de covid-19. O quantitativo solicitado mostra-se 
adequado para atender a demanda do Município neste período de expansão da pandemia. 
  

                                                  (...) 
 

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: A Secretaria de Saúde realizou pesquisa de 
preços quanto aos serviços solicitados, sendo que, a empresa HUBERMED Equipamentos e 
Serviços Ltda. apresentou o orçamento de menor valor, conforme demonstram os orçamen-
tos anexos. 
 
 

 
Há que se ponderar que a opção pelo fornecedor é matéria da secretaria de competente, eis 

que é a responsável pelo exercício de conveniência e oportunidade pela realização da avença. Dessa 

forma, como cabe a este Departamento Jurídico apenas verificar se a formalidade legal foi observada, 

entende-se que se encontra justificada a escolha. 

 
Assim sendo, denota-se que a aferição de preço para a contratação foi realizada mediante 

de obtenção de três orçamentos perante potenciais fornecedores, que é o mínimo necessário, con-

formidade com o entendimento adotado na orientação do TCU, Acórdão nº 1547/2007: 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 

as razões expostas pelo Relator, em: (…) 9.1.2. proceda, quando da realização de licitação, à 

consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 

constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV, da 

Lei 8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de 

fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório; 

 

 
De igual maneira, tem-se que a metodologia de pesquisa tomou como norte a Instrução Nor-

mativa n° 73 de 20 de abril de 2020, do Governo Federal: 

 
 
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo lici-
tatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utiliza-
ção dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não: 
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as 
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano an-
terior à data de divulgação do instrumento convocatório; 
II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 
1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório; 
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados 
ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no 
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convo-
catório, contendo a data e hora de acesso; ou 
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que 
os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de 
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. (destacado) 

 
 

Segundo José Anacleto Abduch Santos6, “em que pese não ser de aplicação obrigatória para 

Estados, Municípios e Distrito Federal, a norma pode constituir uma referência importante para qual-

quer órgão ou entidade pública, ainda que não manejem recursos de transferências voluntárias da 

União. 

 

                                                 
6 SANTOS, José Anacleto Abduch. Orçamento estimativo com base na IN nº 73/2020, Zênite Fácil, categoria Doutrina, 
26 ago. 2020. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br. Acesso em: 26 mar. 2021 
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Com efeito, posiciona-se que o preço na contratação se encontra justificado.  

 
 
4. CONCLUSÃO: 

 
 
Ante o exposto e tomando-se por base as justificativas e documentos apresentados pela Se-

cretaria Municipal de Saúde, que norteiam este parecer, opina-se no sentido de que é possível a dis-

pensa de licitação com base no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93. 

 
Insta argumentar que, em virtude dos valores praticados, no montante de R$ 13.536,00, 

também não haveria óbice em proceder a contratação por meio do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. 

 
Por fim, ressalva-se que o presente parecer é meramente opinativo e não vincula o gestor público 

responsável pela contratação, que pode divergir de forma fundamentada. 

 

Salvo melhor juízo,  
 

é o parecer.  
 
 
 

Canoinhas, 09 de abril de 2021. 

 
 
 

Winston Beyersdorff Lucchiari 
Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Canoinhas 
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