
COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD V. UNIT. V. TOTAL

1 ALCOOL GEL 500ML FRC 240 R$ 12,10 R$ 2.904,00

2 AVENTAL DESC. GRAMATURA 20G UND 1500 R$ 4,62 R$ 6.930,00

3 ALCOOL 70% 1000ML LT 240 R$ 15,98 R$ 3.835,20

4 LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 CX 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

5 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/100 CX 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

6 MASCARA N95 UND 300 R$ 8,10 R$ 2.430,00

7 TERMOMETRO INFRAVERMELHO UND 10 R$ 255,00 R$ 2.550,00

8 MASCARA DE ALTA CONC. ADT. UND 30 R$ 63,00 R$ 1.890,00

9 MASCARA DE ALTA CONC. INF UND 20 R$ 63,00 R$ 1.260,00

10 OXIMETRO DE PULSO UND 10 R$ 214,80 R$ 2.148,00

11 VALVULA REG. DE CILINDRO COM

FLUXOMETRO

UND
3

R$ 490,00 R$ 1.470,00

12 MACACÃO IMPERMEÁVEL DESC. UND 100 R$ 43,00 R$ 4.300,00

13 TOUCA DEESCARTAVEL C/100 PCT 30 R$ 23,90 R$ 717,00

R$ 40.434,20
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RG: 1751819
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Procurador
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 JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

A Secretária Municipal de Saúde de Maracanã/Pa juntamente com a 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município, 

Considerando o disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, assim como 

pelo Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, que declara o estado de calamidade 

pública por causa da pandemia causada pelo novo corona vírus e o 

DECRETO MUNICIPAL Nº 041/2021, DE 22 de março de 2021 e suas alterações, 

vem abrir o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação 

Direta, Em Caráter de Emergência de empresa especializada para 

Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em face da 

necessidade de dar maior suporte de atendimento a secretaria municipal de 

saúde, fazendo cumprir as medidas de combate e prevenção de 

enfrentamento decorrentes do corona vírus – COVID-19. 

 
 
 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

Considerando que o art. 4º da Lei nº 13.979/2020 dispõe que: 
 

“Fica dispensada a licitação para aquisição de 
bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus; considerando que para fins de 
dispensa de licitação deve haver a necessidade 
de contratação que não possa aguardar os 
trâmites ordinários do procedimento 
licitatório, em razão da necessidade de resposta 
imediata por parte da administração pública, 
justificando, assim, a contratação direta” 

 

Nos mesmos termos ao caso em comento, aplica-se a hipótese 
preconizada no art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e 
consolidada. 

“Art. 24, – É dispensável a licitação”: IV – 
“nos casos de emergência ou de calamidade 
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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” 

 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que 

a doença causada pelo novo coronavírus é uma pandemia. 

Considerando que a doença supracitada tem um nível de contágio muito 

alto, acarretando o aumento de pessoas contaminadas em todo o mundo. 

Considerando que consta na Lei Federal nº 13.979/2020, como também no Art 

7º do Decreto Estadual nº 48.809/2020, dispõe que: “Fica autorizada a 

realização de despesas, inclusive com dispensa de licitação, para a 

contratação de profissionais e pessoas jurídicas da área de saúde, aquisição de 

medicamentos, leitos de UTI e outros insumos”. 

Considerando a necessidade de realizar a contratação direta, via dispensa de 

licitação emergencial, para aquisição de materiais de proteção individual - EPIs,  

para o enfrentamento e combate a pandemia do novo coronavirus - COVID-19 

com entrega imediata. 

 Diante do exposto, esta demanda será atendida através de contratação 

direta, por meio de dispensa de licitação emergencial, sob fundamentação do 

art. 24, inc IV, da Lei nº 8666.1993, Lei Federal nº 13.979/2020, e demais legislação 

vigente. 

A realização á aquisição destes materiais de proteção individual - EPIs, 

destinado aos profissionais do Hospital Municipal e postos se faz necessários 

para o enfrentamento e combate a pandemia do novo coronavirus - COVID-19, 

com entrega imediata, justifica-se, pela necessidade de se fazer a proteção 

individual de cada profissional de linha de frente da pandemia, onde existe um 

grande fluxo de pessoas. 
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 Justifica-se, ainda, pela necessidade de realizar ações de prevenção e 

proteção e disseminação no combate a pandemia do novo coronavírus, da 

Covid-19,  

 Portanto, a contratação direta nos casos de caracterização de 

urgências deve ser utilizada pela Administração quanto restarem presentes 

todos os pressupostos constantes do art. 24, inc iv da Lei nº 8.666/93, sendo, 

ainda, necessário o cumprimento de procedimentos simplificado estabelecido 

no art. 26 do mesmo diploma legal. Designadamente no que concerne ao 

Princípio da Eficiência, o Estado precisa estar preparado para gerir de forma 

precisa o patrimônio, os recursos e as políticas públicas. Esta 

obrigatoriedade, com certeza, busca propiciar uma solução sem a qual não se 

conseguiria arregimentar o melhor contratante para a Administração Pública, 

que hoje, no rol de seus princípios, inclui o da eficiência, mormente em período 

em que se exige maior conhecimento técnico para o exercício do mister e 

segurança dos atos administrativos. Através do presente, vimos justificar a 

solicitação para contratação direta, em caráter de evitar eventuais prejuízos à 

administração pública e com isso dar suporte as Unidades de Saúde do 

Município de Maracanã.  

A Administração Pública deve contratar diretamente com quem 

manifeste interesse em fornecer o referido produto e que possua em estoque 

além de encontrar o melhor valor através de ampla pesquisa de mercado, para 

não causar prejuízo à Administração. A presente aquisição/contratação faz 

parte das medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19). 

 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO  
 

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma pesquisa 

de mercado, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde juntamente com 

setor de compras e Comissão Permanente de Licitação, onde foi observado 

que os itens que demostram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está 

adequado ao praticado no mercado, considerando a atual situação 

emergencial de forma mundial.  
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Os recursos para o referido pagamento serão provenientes de 
acordo com a seguinte dotação orçamentária: 
Exercício 2121. 

Unidade Gestora: 03 – Fundo Municipal de Saúde 

Dotações Orçamentárias: 

Unidade Gestora: 03 – Fundo Municipal de Saúde 

10 122 0019 2.084 - Enfrentamento da Emergência COVID-19-FMS 
 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo 

 

 RAZÃO DA ESCOLHA  
 

Face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação opina pela 

contratação da empresa FHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 07.851.653/0001-

23, no valor apresentado de R$ 37.841,00 (trinta e sete mil e oitocentos e 

quarenta e um reais), levando-se em consideração a melhor proposta 

ofertada e em decorrência de ser a empresa que disponibilizou fornecimento 

imediato dos materiais de (EPI), estando toda documentação de habilitação 

solicitada na forma da lei e comprovando a capacidade de fornecimento do 

objeto em questão, conforme documentos acostados aos autos do processo, 

caso seja aprovado pela assessoria jurídica do Município de Maracanã-PA 

 

    CONCLUSÃO 
 

A presidente da Comissão de Licitação do Município de Maracanã/PA, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e 

considerando a matéria constante neste processo administrativo, vem emitir a 

presente declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. 24, 

Inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada. Por  conseguinte, 

manifesto pela possibilidade de contratação direta por dispensa em favor da 

empresa FHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 07.851.653/0001-23, no valor 
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apresentado de R$ 37.841,00 (trinta e sete mil e oitocentos e quarenta e um 

reais). Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e 

Consultoria Jurídica para posterior ratificação da Senhora Secretaria Municipal 

de Saúde, para os fins do disposto no caput, do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Maracanâ /PA, 26 de março de 2021. 

 

 

 

 

___________________________ 
Cleuma de Fátima Mendonça dos Santos 

PRESIDENTE – CPL/PMM 
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