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PARA P Saude, vem abnr o presente processo admm1strattvo para AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE EPI's 

Ml.JNic~ic3'NDER AS NEÇESSIDADES URG~NTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 

PANDEMIA DE SANTA BARBA~ DO PARA,PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA 

DO NOVO CORONA VIRl JS CAUSADOR DO COVID-19 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A_ presente Dispensa dl: Lici"<aç.ão encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Federal 

n 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas al:0.-a<i,ô0s posteriores, confonne diploma legal supracitado. 

Art. 24 - É dispensável a licitação: 

I - OMISSIS 

IV - "nos casos de en:crg;,rrio ou de calam;dade púh!ica, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasiona,· prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicnç ou pu•·ticulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 

situação emergencial ou calrmútos.? P. _nC"m (t \· 11arcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dio1· ,;·onsecutivos e ininterruptos. contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dcs , up,c, i •t!S cúftlratos; " 

F 

JUSTIHCATJVA DA CONTRATAÇÃO 

O presenté proc:esso admi11iscrauvo tem por objeto suprir as neces~idades do Município de S~:A 

BÁRBARA DO PARÁ, atendendo à demanda da(o) FUND~ M_UNICIPAL D_E SA,UJ?E, com fulcro no art. ~4, ~ciso 

IV, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Prind pio da Contmmdad_e ~o ~erv1ço P~bhco, que po~ sua ~~z, v1ab1hza a 

contratação em comento, tomando o case ,~r 1 q t:e~tão, dentro das ex1gencias requeridas por este d1spos1t1vo. 

Justifica-se o pedidc-• tfr.-::k e'.n vi!'.ta o plano ':!e e~frrn1:arr:·ento ao COVID-19 deste Município. 

A necessidade da aquisição se dá para qui~ ::e ateada ao princípio constitucional indisponível da satisfação do 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

. Diante da cri,se que assola o país e o n:iundo por conta da pandemia do_ coronaví~ ~~ ~\ 
realidade no Estado do Para, o governo do estado editou Decreto nº 800 de 31 de mato de 2020/J~ ~·) 
no dia 10/03/2021, DOE nº 34.512, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento diante do•~ · , ~-
estabelecendo também que o município deve se organizar com equipamento e estruturas visandõ',.o ~~/ 
do COVID-19. '---..::/ 

Ainda, o Poder Executivo Municipal editou o decreto nº 141, de 1 O de março de 2021, que 
versa sobre a decretação de estado de calamidade pública no Município de Santa Bárbara do Pará, em razão 
do agravamento de pandemia do coronavírus, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Desta feita, a aquisição possibilitará um fluxo de serviço frequente, evitando, com isso, falhas 
no atendimento, haja vista o caráter essencial e emergencial da aquisição, e a imprescindibilidade dos 
materiais para garantir o acesso à saúde em sua plenitude para a população de Santa Bárbara do Pará, no 
desempenho de sua função administrativa frente ao combate do coronavírus. 

Tal aquisição tem como escopo suprir as necessidades do município durante o enfrentamento 
~ _ CO VID-19, na quantidade e qualidade para a perfeita e total execução dos serviços rotineiros de saúde, 
'<Qm fim na contribuição do melhor atendimento à população. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

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

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com BJ BARBOSA COMERCIO & 
SERVIÇOS - EIRELI, no valor de R$ 240.800,00 (duzentos e quarenta mil, oitocentos reais), levando-se em 
consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo. 

SANTA BÁRBARA DO PARÁ-PA, 16 de Março de 2021 

REVEJ:::1'.Ne-1t©lPB8 
Comissão de icitaç 

Presidente 
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ESTADO DO PARÁ 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBA~ DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO l 
Gabinete do Prefeito 

DECRETO N2 141 DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

CERTIDÃO -· .. f 
Certifico QH O(a) i J)çc,e.,ero 14 !l~D~i . 
,i1•líeado(a). nd Mural da Prefeitura. no aia ' 
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Dispõe ~obre a tlecretação de esfado · · 
c~damida d~ pública no município d~.S.~t V ., 
Bárbara do Pará, em razão do agravamento da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

O Prefeito Municipal dP. Santa Bárbara do Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em lei, e 

(ONSiOERANDO a necessán 2. simetria entre as medidas determinadas 
' pelo Estado do Pará e as fixadas pelo mun idpio; 

CONSIDHt~:'•JDO a ck :,:f;ca.(,âo da Organização Mundial de saúde (OMS) 
concernente à proliferação do novo cor< navírus (COVID-19) como uma Pandemia e a 
necessidade da prestação contínua dos sc.. rvi~os públicos, especialmente os de saúde; 

:(('M-;1n1:~.-'\'i1:°'D 0 · ' t dd i J rln,1 ,1" 186/ GM/MS, publicada no Diário 
Oficial da União em 04 de fev::rein:: uc .:. :.i~:., du ,'v11 nisct!r io da Saúde, a qual reconheceu e 
declarou situação de Emergência em 3auue Puoi1ca com natureza internacional - ESPIN, 
em todo território h-'1,i1, ;, e ,i~ d~::: .. , • 1:, , ,, da intec.çào humana proveniente do novo 
Coronavírus (COVl '.) -19); 

CONSIDERA!IJDO os termos d0 Decreto Legislativo nº- 112, de 15 de 
dezembro de 20.~.\ :·,,: ;,, . r ·, ·, .1 f:: ~: . . ',. '1~ C, ':11• ,d :,, c! e pública no território estadual; 

CONSrnE~A!\ffJú J , • , .>:~ i':. ~ .:o t e..-re~o Estadual nº 800, de 31 de 
maio de 2020, publirado 0,;, ()? rle in ,, · • - ?021 , err: <:dição extra do Diário Oficial do 
E si.ado, que adota rned!rfas mais rigo rP 'ª" para o combate e controle da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19J, mt,ddndc- t i,1 1 -:1 ele :·isco de todo Estado do Pará para bandeira 
vermelha, de alerc:;; ·-. .i~.'P1 1 i r · :-fü,icfa !'!:'la cap~:idade hospitalar em risco e/ou evolução 
acelerada da rc r.t'.:! rni"1 ~r,5,:, 

' ' • ' • -4 " B b d P ' ' 1 . ·1·' : v: •:) ue :-.anta - ar ara o ara pertence a 

região rnetropo!itana 1 :n~,i~ sr reg-iS't:: ··· " !P· .. -irlü:~ rasos ele iTl.fecções, reinfecções do novo 
,:ornnavírns fCOVl!)-19.l . 

(ON5lnt'R,,VJ fH) GUf ~ nova tiis;;nni.naçâo do novo coronavírus (COVID-

Rodovi2 Aug,1,t:, ;.,, ,r-, ·· ,,. .,. ,,~· , , .,1 • ., . · v 1 , , _. t) ,', J · ::,i't r.é barbara do Pará - Pará. 



ESTADO no PARÁ i 
PREFEITURA MlJ NlClPAl.. UE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

F ODER EXECUTIVO 
GabinetP do Prefe ito --19) exigirá medidas u rgente ·, relacin1;,1,) a::, ;, disp onibilização de leitos, medicame~: .:. ,~.;~?>, 

contratação de profissw!' :,1~i ,\~. ~aúu ) , , :r;_, .ctmento da população; /4-- .S a -;:), 
[};;~~! D E C R F. T A: \.:- -':'.· ,·:v .. -,,_ - _,,.,/ 

Art , 1 r r 'i ' " _' ,, . l 1~ 1 ' e· ; i ': ( ,!.' ' ( ! ' '. ~ Calamidade Pública no município cre- .. 
Santa Barbara do Pará pelo p r,11,,; J2 ,;J f;·,-:.ve;';ti\~ dias, podendo ser prorrogado por igual 
período. em face do a lto ri sco de cont i••Tio d0 c] 1H!nça ir. fecciosa vh-al respiratória - COVID-
19, no âmbito m tm·~·•:,1l 

P a ,ág,·a fl, Ll'1H.:o. o i'u1.1er Executivo solicitará, por meio de ofício a ser 
encaminhado à Asserriblé1a ! u~islatlv . ,io r s ,âdu do Pará - ALEPA, o reconhecimento do 
Estado de Calam;d •d) " ·•·.; •·1 t i? ·· ··,·.,-rp~;1c·~o quf' trata o caput deste artigo, nos 
terr!los do artigo fi S ra !_f' ( ,. nr '.c=-..,1 :--:r•i• F..: ri 1:!·z,\ nº 101 /2000. 

AH 2! i·• 

poder~ prop or, ll(; ,,11, (1 " .i i. 

para reduzir os i'!·r_,.-t, t.n 11 

(COVJD-19) . 

An. :.,'. __ 

e serviços nece~s:::. ,e , 
.:alam1dade dt:Lia· ::•:~ · 
inc. 1\/, c.1 L~1 ~i 1. 

.t ,.. 1 1.-i 1 -· 11 , ('. t' calam idade, cada órgão ou entidade 
, uct , . . ,, . t. · ,d, a,:; pi ov1di:ncias que forem necessárias 
:,·,, ,,,1 i,,,, ,, uir a riropagação do novo coronavírus 

.1 ,.J.--11 J. , . t h 1.LILdCa1J o::, contratos de aquisição de bens 
_ '"'· , •et:t:ssarias e urgentes decorrentes da 

.-.- Y!ii,:,. c\~ '.;·=r \•adas as exigências do art. 24, 

Pll1 vigor na data de sua publicação, .\ r L ··' 
revogando-se ~~ J·. 1 · ,, 7 l, 1_~ ' 1 l • 4 1 

. f . •n.~ de ·i1nta Bárbara do Pará, 10 de março de 
202 1. 
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