
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JABORÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

 

 

Rua Ângelo Poyer, 320, Centro - CEP 89677-000 – Jaborá, SC 
Fone/Fax: (49) 3526-2009 E-mail: compras@jabora.sc.gov.br 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2022 - FMS 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - FMS 

 
1 – DO OBJETO 
 
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DESTINADO 
AO TRATAMENTO DE PACIENTE COM CANCRO COLO-RECTAL 
METASTÁTICO (CRC). 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA  
 
CONSIDERANDO que, a Constituição Federal de 1988 deixa clara que a saúde é 
um direito fundamental e que ao prever no seu art. 6º, também se caracteriza como 
um direito social; 
 
CONSIDERANDO que no art. 196 da Carta Magna, a saúde é um direito de todos e 
dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
 
CONSIDERANDO que a Lei n.º 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes tem em seus objetivos, conforme art. 6º, inciso I, alínea 
“d”, o amparo da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 
 
CONSIDERANDO que o Município de Jaborá possui um paciente com câncer colo-
rectal metastático (CRC), e visto sua fase avançada da doença necessita do 
medicamento REGORAFENIBE 40mg, que funciona como um inibidor multiquinase 
e agente antineoplástico; 
 
CONSIDERANDO a natureza peculiar do medicamento supracitado, sua origem 
depende de importação, ocasionando na onerosidade do produto; 
 
CONSIDERANDO que o paciente não possui condições financeiras suficientes para 
bancar o devido tratamento, busca através do SUS amparo para dar prosseguimento 
ao feito; 
 
CONSIDERANDO que o paciente entrou com o pedido junto à Gerência Regional de 
Saúde de Concórdia através da Unidade de Assistência Farmacêutica Regional de 
Saúde - UNIAFARS para conseguir o fornecimento do fármaco junto ao Governo do 
Estado, e conforme Ofício n.º 043/2022 teve o seu pedido indeferido na data de 15 
de junho de 2022, conforme anexado nos autos; 
 
CONSIDERANDO a negativa da Gerência Regional de Saúde, o paciente na data de 
22 de junho de 2022 ajuizou ação junto à Justiça Federal, com pedido de tutela de 
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urgência, proposta em face da União e do Estado de Santa Catarina, postulando o 
fornecimento do referido medicamento; 
 
CONSIDERANDO os autos do Procedimento Comum n.º 001128-44.2022.4.04.721, 
na data de 24 de junho de 2022, o paciente teve seu pedido de tutela de urgência 
indeferido pela 1ª Vara Federal de Concórdia justificando que o fornecimento é 
inviável devida a pouca expectativa de vida indicada pelo médico; 
 
CONSIDERANDO ambas as negativas por parte dos Entes, reuniram-se o Conselho 
Municipal de Saúde para discutir a respeito da possibilidade de que o Município, 
através do Fundo Municipal de Saúde assuma financeiramente o tratamento médico 
necessário; e 
 
CONSIDERANDO a Ata de n.º 03/2022 do Conselho datada de 30 de junho de 
2022, a referida Comissão decide que o Fundo Municipal de Saúde realize a aquisição 
do fármaco garantindo ao paciente o tratamento digno e de direito que possui. 
 
2.1. A dispensa de licitação para contratação do objeto acima citado foi motivada 
pelo caráter de emergência, e foi realizada em estrita obediência aos preceitos legais 
contidos no Estatuto das Licitações (Lei n. 8.666/93), em especial quanto às 
formalidades pertinentes à dispensa observando-se, ainda, os princípios 
fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação 
possível, segundo os princípios da licitação; 
 
2.2. Na dispensa motivada pela situação de emergência, prevista no inciso IV do 
artigo 24, da Lei 8.666/93, há uma presunção de que 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 é dispensável. 
 
2.5. Caracteriza-se como emergência determinada situação pois trata-se de um caso 
que compromete a vida do indivíduo. Portanto, a realização de uma licitação, com 
prazos e formalidades que exige, pode causar prejuízo ao paciente. 
 
2.6. Dessa forma, é possível ocorrer a dispensa de licitação quando claramente 
caracterizada urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens 
públicos ou particulares.  
 
2.6. Foi realizada a cotação de preços para a aquisição conforme acima descrita. 
Dessa forma, obtivemos os valores anexos a este memorando e o menor valor 
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cotados foi o de R$ 47.037,00 (quarenta e sete mil e trinta e sete reais) apresentado 
pela empresa ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.041.748/0001-44, ficando 
dessa forma dentro das normativas previstas para a confecção do processo de 
licitação por dispensa. 
 
3 – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1. O Município formaliza a justificativa de Dispensa de Licitação, com base no 
dispositivo da legislação que permite tal contratação por meio de dispensa, conforme 
artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, considerando que a empresa a ser contratada 
possui capacidade técnica para prestação do serviço ora contratado: 
 

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; 
 

3.2. O Município, preocupado em realizar a aquisição e observando as regras da 
legislação vigente, tende e deve ser célere no que tange alcançar objetivos. 
Prevalecerá sempre o princípio de que a aquisição deve ser preponderante ao 
interesse público, visando sempre preço e qualidade, além de prerrogativas que 
possam ser relevantes como ferramentas de gestão. 
 
3.3. Os valores de mercado praticados pelas Contratadas apontam parâmetros que 
mostram haver relação custo benefício e se mantém de forma condizentes com 
outras contratações efetivadas por entes públicos em serviços semelhantes, sendo o 
menor dos valores orçados. 
 
4 – DA CONTRATADA 

 
4.1. ONCO IMPORT ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.041.748/0001-44, com sede na Rua 
Joinville, 304, - Sala 402, Centro do Município de Itajaí - SC, neste ato representado 
pelo seu Representante Legal o Sr. WANDO WILLIAN DE SOUZA inscrito no CPF 
sob nº ***.923.***-79 e RG sob o nº 3*7**60, residente e domiciliado no Município 
de Itajaí - SC. 
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5 – RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR  
 
5.1. Justificamos a escolha do fornecedor por ser esta pessoa jurídica devidamente 
habilitada e que praticou o menor preço dentre os orçamentos requisitados. Além 
disso, já prestou serviços semelhantes demonstrando possuir aptidão técnica e 
operacional para execução pretendida. 
 
6 – DO VALOR CONTRATADO 
 
6.1. Fica contratado o valor total de R$ 47.037,00 (quarenta e sete mil e trinta 

e sete reais) para a medicamento oncológico destinado ao tratamento de paciente 

com cancro colo-rectal metastático (CRC). 

 

7 – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

7.1. A empresa acima qualificada apresentou a proposta mais vantajosa, com preço 

compatível com o de mercado, estando, inclusive, abaixo dos demais apresentados, 

razão pela qual se justifica sua escolha, conforme tabela abaixo: 

 
 
Item 

 
Qtd. 

 
Unid. 

 
Especificação 

Preço 

Unit. 

Preço 

Total 

01 04 CAIXA REGORAFENIBE 40mg (STIVARGA) R$ 11.759,25 R$ 47.037,00 

VALOR TOTAL R$ 47.037,00  

 
8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas com 
recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde, sob a seguinte classificação:  
 
 

Entidade: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Proj./Ativ 2.046 – Manutenção Ações e Serv. Assistência Farmacêutica 

45 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas 

 
 

Jaborá (SC), em 07 de julho de 2022. 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
VANESSA CRISTINA FUNEZ 

Secretária Municipal de Saúde 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº __/2022 – FMS 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº __/2022 – FMS 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO __/2022 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO, que entre si 
celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ e a empresa 
__________________________________. 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABORÁ, Unidade Orçamentária do 
MUNICÍPIO DE JABORÁ, inscrito no CNPJ sob nº 10.478.051/0001-87, com sede 
na Rua Carlos Gomes, 250, Centro, Jaborá, SC, neste ato representado pela sua 
Gestora, Senhora VANESSA CRISTINA FUNEZ, Secretária Municipal de Saúde, 
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
______________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n° ___________________, com sede na ___________________, nº_____, 
___________, na cidade de ___________________, neste ato representado pelo 
Sr(a). ______________________, inscrito no CPF sob o nº ____________________ 
e portador do RG sob o nº _________________, residente e domiciliado na 
_______________, nº _______, _____________, na cidade de 
______________________, de ora denominada CONTRATADA, tem entre si as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTE 
COM CANCRO COLO-RECTAL METASTÁTICO (CRC). 
 

 
Item 

 
Qtd. 

 
Unid. 

 
Especificação 

Preço 

Unit. 

Preço 

Total 

01 04 CAIXA REGORAFENIBE 40mg (STIVARGA)   

VALOR TOTAL  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXUCUÇÃO, VIGÊNCIA E DO 
ACOMPANHAMENTO  
 
2.1. Os itens da presente licitação deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias após 
a solicitação por parte do Fundo Municipal de Saúde. 
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2.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela servidora 
Sra. RAFAELLA ELISE PARISOTO, que anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
2.4. O contrato terá início imediato à assinatura, e o seu término está condicionado à 
entrega do objeto, ou até 60 (sessenta) dias (o que ocorrer primeiro). O objeto 
deverá ser entregue conforme solicitação e indicação apresentada pelo Setor de 
Compras e Licitações juntamente com o responsável pela Farmácia do Município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE 
E REVISÃO 
 
3.1. O valor total ora contratado é o de R$ ____________(_________), de acordo 
com os preços consignados na proposta apresentada. 
 
3.2. O pagamento será realizado de maneira antecipada por se tratar de fármaco de 
origem estrangeira, estando sua entrega condicionada ao pagamento prévio de 
acordo com a proposta apresentada, em conta bancária devidamente apresentada 
junto à Contratada. 
 

3.2.1. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do 
recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 
competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do § 
4º, do art. 31, da Lei nº 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
atestada por servidor designado, conforme disposto nos artigos 67 e 73 
da Lei 8.666/93. 

 
3.3. Os preços não serão reajustados. 
 
3.4. Os preços propostos contemplam todos os tributos, taxas, impostos, encargos 
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, que incidam 
ou venham a incidir, sobre o fornecimento relativo aos materiais. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta das 
dotações orçamentárias para o ano de 2022. 
 

Entidade: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade: 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Proj./Ativ 2.046 – Manutenção Ações e Serv. Assistência Farmacêutica 

45 – 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES  
 
5.1 Responsabilidades da CONTRATADA: 
 

5.1.1 Realizar a entrega dos itens dentro do prazo estipulado, 
atendendo todas as exigências do pedido; 
 
5.1.2 Cumprir todas as normas e procedimentos de acordo com a 
legislação em vigor, quanto ao serviço contratado; 
 
5.1.3 Manter as informações hora contratadas em sigilo; 
 
5.1.4 Divulgar informações acerca da prestação dos serviços deste 
Contrato, que envolva o nome da CONTRATANTE somente mediante 
prévia e expressa autorização; 
 
5.1.6 Responsabilizar-se por eventuais danos causados à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato; 
 
5.1.7 Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições 
de habilitação exigidas na decorrência que deu origem a este ajuste; 
 
5.1.8 Cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e 
municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos 
decorrentes de infrações a que houver dado causa; 
 
5.1.9 A CONTRATADA deverá manter acervo comprobatório da 
totalidade dos serviços prestados, durante o período, de no mínimo, 
5 (cinco) anos após a extinção deste contrato. 

 
5.2. Responsabilidades do CONTRATANTE: 
 

5.2.1. Tomar todas as providências necessárias à execução e à 
fiscalização do presente contrato; 
 
5.2.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o 
pactuado neste instrumento; 
 
5.2.3. Emitir Autorização de Fornecimento; 
 
5.2.4 Disponibilizar as informações necessárias e liberar acessos em 
suas dependências para a realização dos itens contratados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 
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6.1. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se a CONTRATADA, convocada no 
prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 
descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominações legais. 
 
6.2. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de 
mora, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de atraso. 
 
6.3. A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras 
sanções previstas em Lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
7.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 

7.1.1. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 
 
7.1.2. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de 
aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público; 
 
7.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 
7.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer 
tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
 
7.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o 
presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe 
no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e 
alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou 
indenização. 
 
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS 
 
8.1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda 
os preceitos gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
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8.2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os 
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os 
já produzidos. 
 
8.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.  
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO  
 
9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, (SC) para dirimir questões 
oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro que lhes possa ser 
mais favorável. 
 
9.2. E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as 
testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os efeitos de direito. 
 

Jaborá (SC), em  __ de ____ de 2022. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
VANESSA CRISTINA FUNEZ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 

NOME DA EMPRESA 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADO 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
   
____________________________ 
CPF:  
 
____________________________ 
CPF: 
 


