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   PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de São Miguel do Guamá - Pa, por

meio do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá/PA, após autorização expressa do

Exmo.  Secretário  Municipal  -  Sr.  Flávio  dos  Santos  Garajau,  vem  abrir  o  presente  Processo

Administrativo  nº  063-/21,  que  originou  a  Dispensa  de  Licitação  nº  7/2021-025-DL  para  a

Contratação   emergencial  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  material  técnico

hospitalar para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação estará respaldada/fundamentada no art. art. 24, inciso IV

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma

legal supracitado, e se justifica pelos seguintes motivos:

A nova gestão administrativa municipal (ano de 2021), especialmente nova gestão da pasta

do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, verifica a imprescindibilidade em manter

o fornecimento de medicamentos de farmácia básica,  uma vez que o instrumento contratual

celebrado pela gestão anterior  (CONTRATOS N.º 20200095, 20200099, 20200103, 20200163 e

20200367,  conforme pesquisa no Sistema Aspec e no site do Tribunal de Contas Municipais -

TCM, link https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/licitacoes/ficha/QT61UNNRVUx0UU os

mesmos são oriundos do Pregão Presencial- SRP nº 33/2019) e perderam as suas vigências em

31.12.2020,   sem permitir a continuidade para o ano corrente ou tempo hábil  para tramites

internos relativo à abertura de novo certame público.

Até a presente data, após pesquisas, não foi localizado nenhum processo administrativo em

andamento quanto a possível elaboração de termo aditivo de prazo (prorrogação de vigência)

para continuidade da prestação desse objeto ou para nova contratação de certame, para que não

haja prejuízos com uma interrupção ou falta de medicamentos para  a população.
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Considerando  ainda  que  as  demandas  são  frequentes/habituais,  e  a  necessidade  de

atendimento não pode ser interrompida, especialmente com fornecimento de medicamentos da

farmácia básica prescrita pela equipe médica aos pacientes, esta Secretaria Municipal de Saúde

não vê outra alternativa senão a abertura de nova contratação direta, até a abertura de certame

público visando o atendimento da necessidade adequada/real,  pois os serviços/atendimentos

não podem ser prejudicados pela ausência de planejamento e ou omissão de gestores públicos

quanto a manutenção dos contratos (especialmente objetos de saúde pública).

Desse  modo,  o  fornecimento  de  medicamentos  é  caracterizado  como  de  natureza

imprescindível e deverá ser contratada de maneira emergencial, com fundamento jurídico no Art.

24, IV da lei 8.666/93, e situações trazidas no presente caso concreto.

Art. 24, Inc. IV, Lei 8.666/93, dispõe: “.. 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.

Diante de tudo o que foi exposto, notou-se a necessidade urgente de providências dessa

nova administração municipal para a não interrupção no fornecimento de medicamentos com a

Contratação emergencial de empresa especializada para fornececimento de medicamentos de

farmácia básica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do

Guamá,  cabendo  ao  Fundo  Municipal  de  Saúde  por  meio  do  servidor/fiscal  designado  pela

fiscalização do Contrato firmado acompanhar e dar fiel cumprimento da execução. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A  empresa  Salute  Distribuidora  de  Medicamentos  e  Produtos  Hospitalares,  CNPJ:
18.606.861/0001-83, foi o fornecedor que apresentou a melhor oferta com base nos orçamentos
consultados junto ao mercado e anexados ao processo.  
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Conforme análise desta CPL a empresa vencedora apresentou documentos em conformidade
com  a  legislação,  tais  como:  Documentos  de  Habilitação  jurídica,  de  Regularidade  Fiscal  e
Trabalhista, de Qualificação Econômico- Financeira e de Qualificação Técnica.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o
que nos permite inferir que os preços se encontram compatível com a realidade mercadológica. 

O Departamento de Compras solicitou a pesquisa de preço e junta nos autos as cotações
recebidas, para que passe a constar em mapa de pesquisa mercadológica ratificando a busca pela
vantajosidade aos cofres públicos desta municipalidade.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa vencedora pelo
menor preço,  nos seguintes valores:  SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES, CNPJ:  18.606.861/0001-83 no valor global de  R$  325.752,66 (trezentos e vinte e
cinco mil,  setecentos  e  cinquenta  e  dois reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  levando-se  em
consideração a melhor proposta ofertada, conforme cotação de preço e documentos acostados
aos autos deste processo interno.

Atenciosamente,

São Miguel do Guamá/PA, 13 de janeiro de 2021. 

                                                ____________________________________
EDIVANE TRISTÃO DOS SANTOS ALVES

Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 028/2021

Praça Licurgo Peixoto, 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000


		2022-01-18T14:24:43-0300
	EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES:70895759268




