
 
ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
CONSULTA DE PREÇOS 100/2020 

PROCESSO DE DISPENSA 006/2020 

 
 
 Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso V 

da Lei Federal nº 8.666/93, e Parecer nº 051/2020 – DIS/INE, constante no processo, 

referente à contratação de empresas para aquisição de medicamentos para realização 

de procedimentos realizados nas especialidades de dermatologia, urologia e 

oftalmologia no centro cirúrgico, no ambulatório de feridas, nas consultas de 

oftalmologia e coloproctologia, nos exames de endoscopia e colonoscopia, bem como 

nos carrinhos de emergência do CISAMUSEP, em nome das empresas MMH MED 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

21.484.336/0001-47, situada na Rua Jalbas Rodrigues Alves, nº 356, Vila Santa 

Izabel, na cidade de Maringá/PR, CEP 87.080-470, no valor de R$ 539,54 (quinhentos 

e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), OPHTALMED DISTRIBUIDORA 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.795.285/0001-18, situada na Rua Jari, nº 89, Passo 

da Areia, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91.350-170, no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59, situada na Rua Pica Pau, nº 1.211, Centro, na 

cidade de Arapongas/PR, CEP 86.701-040, no valor de R$ 729,80 (setecentos e vinte 

e nove reais e oitenta centavos), CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 44.734.671/0001-51, situada na 

Rodovia Itapira-Lindóia, S/N, Km 14, na cidade de Itapira/SP, CEP 13.974-900, no 

valor de R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais), previsto nas 

seguintes dotações orçamentárias: nº 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 – 

Material de Consumo e nº 01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.00.00 – Material de 

Consumo, nos termos fixados pela Consulta de Preços nº 100/2020.  

 Face ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à 

autoridade superior para ratificação e devida publicidade. 
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Presidente da Comissão de Licitação 


