
                                            

 

LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 
 

2019 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/nº - CEP: 45.600-000 – Itabuna –Bahia   

 Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02.762.633/0001-62 

 

          FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À         

SAÚDE DE ITABUNA 

FASI 

   

Itabuna: 17/07/2019 
 

Nome da Empresa: 

E.J. Krieger & CIA Ltda. 

CNPJ/ CPF: 

02.074.242/0001-55 

Endereço:  

Rua Rodolpho Hatschbach, 1855 - Curitiba – PR – Telefone: 41-2117-2300  

Objeto:                                 

Aquisição de Membrana de Osmose Reversa e Cartucho de Propileno Bombinado 01 micra para uso do aparelho de 

hemodiálise do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães-HBLEM. 

Valor Estimado:                           

R$ 1.556,80 (Mil Quinhentos Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos) 

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço: 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Considerando que a eficiência do equipamento de tratamento de água para diálise depende da capacidade dos 

componentes do equipamento, a água fornecida pela rede pública passa por filtros, abrandadores, filtros de carvão, 

deionizadores e osmose reversa; Considerando que a osmose reversa propicia uma água extremamente pura com 

padrão adequado para hemodiálise do ponto de vista físico, químico e bacteriológico; Considerando que o controle de 

qualidade é realizado através da dosagem de cloramina após passagem pelo filtro de carvão; Considerando a Portaria nº 

2.914, de 12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade; Considerando que a água precisa atender ao padrão de 

potabilidade estabelecido nesta Portaria nº 2.914 e que não ofereça riscos à saúde; Considerando a RDC N° 11, de 13 de 

março de 2014 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise; 

Considerando a Portaria nº 389, de 13 de março de 2014 que define os critérios para a organização da linha de cuidado 

da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC); Considerando a Portaria nº 1.168/GM/MS, de 15 de junho de 2004, que 

institui a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, a serem implantadas em todas as unidades 

federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Considerando que a agua precisa receber 

tratamento especial antes de ser utilizada no preparo da solução de diálise, obedecendo rigorosamente os padrões 

normatizados pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº. 154, de 15 de junho de 2004; Considerando que a água 

utilizada na hemodiálise deve ser amplamente controlada para manter o padrão de segurança e qualidade; Considerando 

que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva 

estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar 

plenamente integrada às políticas públicas governamentais; Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano; Considerando que é direito do cidadão ter acesso gratuito aos 

atendimentos necessários para tratar e restabelecer sua saúde; Considerando que o art. 196 da Constituição Federal, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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 a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;  Solicito 

então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo 

menor valor com fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93. 

 
 

 

Processo Administrativo: nº0229/2019 

Processo de Dispensa de licitação: nº 025/2019. 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FONTE: 50 - PROJETO/ATIVIDADE: 6.443 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000 

 

Processo Administrativo: nº0229/2019 

Processo de Dispensa de licitação: nº 025/2019. 

 

 

Na forma da justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de 

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo 24, Inciso VII, da Lei 8.666/93, que fundamenta e 

autoriza a dispensa de Licitação. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 17/07/2019 

 
 
 
 

_________________________ 
Marilia Silva dos Santos 

                              Membro 

 
 
 
 

___________________________ 
Renata Bomfim Silva Oliveira 

Membro 

 
 
 
 

______________________ 
Queila Cristina Silva Santos 

                 Membro 

 
DESPACHO FINAL– HOMOLOGAÇÃO - DATA 17/07/2019 

DE ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO. 

 

 
 

__________________________ 
Nelsivane Sousa Oliveira Cordier 

Presidente 

 
 
 
 

__________________________ 
Roberto Gama Pacheco Júnior 

Diretor Adm. Financeiro 

 

 

 

 

 


