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PARA: Exmo. Sr. NILSON FERREIRA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará 

 

ASSUNTO: Solicitação de abertura de procedimento licitatório 

 

Senhor Prefeito, 

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, 
fez repasses ao Municípios para o custeio com medicamentos da Saúde Mental, para 
pacientes sequelados pela Covid 19. 

O Município de SANTA BÁRBARA DO PARÁ realizou recentemente licitação através de 
pregão eletrônico para a compra de tais medicamentos, porém os medicamentos: ACIDO 
VALPROICO – SOLUÇÃO ORAL DE 50mg, CLORIDRATO DE PROMETAZINA – 
COMPRIMIDO DE 25mg, FENITOINA – COMPRIMIDO DE 100mg, não foram licitados, assim 
como o medicamento FENORBARBITAL – COMPRIMIDO DE 100mg, foi licitado em 
quantidades muito pequena, o qual deverá ser comprado através de dispensa, assim como os 
outros acima citados. 

Assim, considerando a relevância do problema e o compromisso que esta gestão 
assume com os usuários do Sistema Único de Saúde que fazem tratamento com este tipo de 
medicamento, a referida aquisição tem a finalidade de proporcionar qualidade e segurança 
necessárias ao uso desses produtos. 

E ainda em decorrência da Pandemia do Covid-19, em decorrência da Lei Federal 
13.979/2020 e do Decreto Municipal 021/2020 – GPFNS 22/03/2020, o qual caracteriza-se 
situação emergencial, por calamidade pública e diante da necessidade destes materiais para 
fomentar a rede Municipal de Saúde, são de caráter urgente. Assim, na caracterização inegável 
da situação de calamidade pública, verifica-se, continuamente, situação fática que, 
indubitavelmente, afeta o funcionamento dos órgão ligados a saúde pública. 

E considerando ainda o artigo 24, lV da Lei Federal n' 8.666/93, que prevê a dispensa 
de licitação para os casos de situações que ocasionem prejuízo a pessoas; 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...)lV - 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 
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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;". 

               Com fundamento, a Lei nº 13.979/2020 estabeleceu, em seu art. 4º, a dispensa de 
procedimento de licitação prevista para aquisição de bens e serviços para enfrentamento ao 
surto ocasionado pelo coronavírus. 

                A dispensa de licitação nos casos de emergência e calamidade pública poderá ser 
utilizada pela Administração em situações nas quais estiver diante de circunstâncias 
imprevisíveis, causadas por desastres ou quando há necessidade de uma contratação 
imediata. Nessas hipóteses há uma supremacia da segurança nacional para garantir o 
atendimento do interesse público e pressupõe uma situação em que, sendo viável a licitação, 
poderá a Administração deixar de fazê-la em razão do interesse do serviço. Trata-se, portanto, 
de uma faculdade, podendo vir a se tornar uma obrigação, principalmente diante das 
circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos. 

                 Por fim, enfatizamos que por meio de decretos e portarias, a Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara do Pará, com todo o conjunto dos órgãos municipais, tem atualizado de forma 
permanente as medidas de prevenção, controle e enfrentamento à disseminação do 
coronavírus. Todas as ações, orientadas pela Secretaria Municipal da Saúde, estão alinhadas 
com o que preconiza o Ministério da Saúde. 

                 Diante disso, em se tratando de uma administração cujas ações estão voltadas para 
a melhoria da qualidade de vida da população, é necessária, e de extrema urgência a 
aquisição desse produtos, fundamental para a saúde dos munícipes. 

                 Sendo assim, para que não haja transtornos no atendimento da saúde pública 
solicito AUTORIZAÇÃO de Vossa Excelência para a AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE 
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL (PSICOTROPICOS), e que encaminhe a 
demanda à Comissão Permanente de Licitação, para abertura de procedimento licitatório de 
acordo com o objeto ora citado. 

Santa Barbara do Pará, 28 de outubro de 2020. 

Atenciosamente, 
 
 

 
 

MARIA DA GRAÇA DO NASCIMENTO MELO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DECRETO MUNICIPAL 19/2020 
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