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CNPJ: 04.880.258/0001-80 

 

 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 

Nº041/2021, de março de 2021 e suas alterações, vem abrir o presente processo 

de DISPENSA DE LICITAÇÃO para Contratação direta, em caráter de emergência, 

para Fornecimento de Medicamentos de uso controlado destinados atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maracanã, 

destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Maracanã;   

 

 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 pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento 

de situação que possa ocasionar prejuízo 

ou comprometer a segurança de pessoas, 
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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  

 

A presente contratação direta tem por objetivo atender em caráter 

especial e emergencial a demanda da rede municipal de saúde do Município 

de Maracanã, para as ações de prevenção e da continuidade de manutenção 

dos serviços essenciais de Saúde Pública para a população. Garantindo o 

abastecimento de medicamentos controlados, no hospital municipal e nas 

Unidades de Saúde sob gestão do FMS, por um período de 60 dias, considerando 

que que o processo licitatório (Pregão Eletrônico) para aquisição dos objetos 

requeridos encontra-se em fase de Minuta de Edital, com publicação prevista 

ainda para setembro de 2021, a falta dos medicamentos em questão pode 

comprometer a assistência prestada aos usuários, podendo inclusive levar ao 

óbito. 

Justifica - se, ainda, em que, o município não pode negligenciar a ponto 

de esperar o decorrer do prazo regular de outro processo licitatório para a 

aquisição de tais medicamentos, sem tomar nenhuma providencia, de imediato, 

para não comprometer as condições de saúde das pessoas, ou seja, de toda 

uma população em geral, como já enfatizamos, de toda importância para a 

municipalidade.  

 

Justificou também que a referida contratação se faz necessária por 

inexistirem ou terem sido encerrados os contratos vigentes para o referido 

fornecimento, bem como por ser a aquisição dos itens imprescindível e de 

aquisição imediata, não podendo aguardar a finalização de um novo processo 

licitatório para adquirir tais medicamentos controlados. 

 

No presente caso, a Administração já está tomando providências de 

planejamento para que no próximo exercício os processos licitatórios estejam 

realizados para não ocasionar situações de contratação direta e imediata de 

um quantitativo mínimo para atender à necessidade até a conclusão da 

licitação, evitando o comprometimento de serviços públicos essenciais. 
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Vale salientar que a administração já está realizou todos os 

levantamentos pertinentes para dimensionamento da demanda para o 

restante de todo o exercício de 2021, e que, no mais curto espaço de tempo 

possível, ou seja, daqui a próximos 20 (vinte) dias, estará realizando processo 

licitatório de maior demanda para a realização desse objeto, que venha surgir 

de forma suprir a necessidade do município. 

 

Assim a contratação direta por emergência visa à eliminação dos riscos 

de prejuízos, atendendo, contudo, às limitações impostas pela lei, em seu 

aspecto procedimental, submetidos à Carta Magna, especificamente ao caput 

do art 37, visando a análise e julgamento de propostas em estrita conformidade 

com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da economicidade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros 

que lhe são correlatos. 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.  

 

 

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 
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adequado ao praticado no mercado, considerando a atual situação 

emergencial de forma mundial.  

 

 

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 

10 301 0107 2.031 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde Custeadas com 

Programa PAB Fixo 

10 301 0108 2.038 - Manutenção do Programa Assistência Farmacêutica Básica - 

FB 

 

10 302 0110 2.039 – Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - MAC 

10 122 0019 2.084 – Enfrentamento da Emergência a 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 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  CNPJ Nº 

16.647.278/0001-95, no valor apresentado de R$ 47.604,60 (quarenta e sete mil, 

seiscentos e quatro reais e sessenta centavos), levando-se em consideração a 

melhor proposta ofertada e em decorrência de ser a empresa que disponibilizou 

fornecimento imediato dos objetos, 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 
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empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Nº 

16.647.278/0001-95, no valor apresentado de R$ 47.604,60 (quarenta e sete mil, 

seiscentos e quatro reais e sessenta centavos) para Fornecimento de 

Medicamentos de uso controlado destinados atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maracanã, destinados a atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maracanã. 

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. 

Maracanã /PA, 03 de setembro de 2121. 

 

___________________________ 

VICENTE DE PAULO GALENDE DE CASTRO 

PRESIDENTE – CPL/PMM 
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