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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 

A Cm1:1issão de Licitação do Município de SANTA BÁRBARA DO PARÁ, através do(a) FlJND? 
~l~IPAL DE SAUDE, consoante autorização do(a) Sr(a). DYENE CRISTINA JARDl~ CORREA, Secretaria 
Mumcipal de Saude, vem abrir o presente processo administrativo para AQUlSIÇAO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-
19, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SANTA BÁRBARA DO PARÁ/P A 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal supracitado. 

Art. 24 - É dispensável a licitação: 

I - OMISSIS 

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, 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 

A áximo de J 80 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
,~Y-:tamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; " 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

o pre~ente processo administrativo tem por objeto suprir as neces~idades do Município de SANTA 
BÁRBARA DO PARA, atendendo à demand~ d~(?) FUND~ MYN1CIPAL D_E SAUDE, com fulcro no art. 24, inciso 
IV, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Prmc1p1~ da Contmmdad: ?º ~emço P~blico, que por sua vez, viabiliza a 
contratação em comento, tomando o caso em questão, dentro das ex1genc1as requeridas por este dispositivo. 
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eme . . d A presente aquisição tem como objetivo atender as medidas de proteção para o enfrentamento da 
rgencia e saúde públ" d · • · • • , · 

at d 
. ica e importância mternacional decorrente do Corona virus (COVID-19), com vista 

en er as necessidades urg t · • , . en es e imprev1siveis decorrente da Pandemia do Novo Corona vírus. 

. . Para o enfrentamento da Pandemia requer medidas urgentes de contratação de 
i~sumos~equipamentos e materiais, com vista a prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos 
diagnoSticado e assim, permitir a proteção e segurança de dos profissionais que atuaram na linha de frente e em 
contato com as pessoas suspeitas e confirmadas pelo contágio do covid-19. 

Nos termos do plano do enfrentamento ao COVID-19 deste Município. Onde demostrou a 
o cessidade da aquisição que atenda ao princípio constitucional indisponível da satisfação do interesse público. 

Diante da crise que assola o país e o mundo por conta da pandemia do coronavírus, o que Ja e 
realidade no Estado do Pará, o governo do estado editou Decreto nº 800 de 31 de maio de 2020, republicado no dia 
10/03/2021 , DOE nº 34.512, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento diante do atual cenário, estabelecendo 
também que o município deve se organizar com equipamento e estruturas visando o combate do COVID-19. 

Ademais, o Poder Executivo Municipal editou o decreto nº 141 , de 10 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 
~ :::::ndimento, haja vista O caráter ess~ncial e emergencia~ da aquisição: e a impres~indibilidade dos materiais para 

. 
0 

a' sau' de em sua plenitude para a populaçao de Santa Barbara do Para, no desempenho de sua função 
garantir o acess , 
administrativa frente ao combate do coronav1rus. 

Tal aquisição tem como escopo s~prir as necessid~des do m~nicípio_ d~rante O enfrentamento ao 

t .d de e qualidade para a perfeita e total execuçao dos serviços rotmeiros de saúde com fim na 
COVID-19, na quan 1 a , _ ' 

"b ·ç~ao do melhor atendimento a populaçao. contn u1 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
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A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de 
mercado, 0 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 & 
SE~~VIÇOS - EIRELI, no valor de R$ 294.924,00 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e quatro 
reais}, levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deSte 
processo. 
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