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GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, através do(a) FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE, consoante autorização do(a) Sr(a). AURENICE RIBEIRO DE OLIVEIRA, Secretária 
Municipal de Saúde, vem abrir o presente processo administrativo para CONJUNTO DE PIJAMAS HOSPITALAR 
PARA COLABORADORES E PACIENTES DO HOSPITAL  MUNICIPAL, CORTINA E VARÃO PARA 
CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DO  HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E PSF, NA 
ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO.

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 máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; "

A presente licitação para AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PIJAMAS HOSPITALAR PARA 
COLABORADORES E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORTINA E VARÃO PARA CORTINAS 
PARA SEREM UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E PSF, NA ZONA 
URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. tem amparo legal na Lei Federal nº 8. 666/93, Artigo 24, Inciso IV, e demais 
legislação vigente conforme se segue abaixo:

 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 
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respectivos contratos. Segue as normas vigentes que embasaram a presente justificativa: 

Lei Complementar nº 123/2006, 

Lei Complementar nº 147/2014,

Lei Complementar nº 155/2016, 

Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 

Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Decreto do Governo do Estado do Pará nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de 
enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19.

Mensagem n° 93 do Presidente da República publicada no Diário Oficial da União, edição extra, do dia 18 de março de 
2020; 

Decreto Legislativo da Câmara Federal n° 6, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional que reconhece, para os 
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública;

Decreto Legislativo n° 02, de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que reconhece, para 
os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado, encaminhada por meio da Mensagem nº 
019/20-GG, de 19 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de março de 2020; 

Decreto Federal nº 10.288, de 22 de março de 2020, regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 
definir as atividades e os serviços relacionados à imprensa como essenciais.

Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei  nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor 
sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e

Decreto Municipal nº 003/2020, de 19 de março de 2020, 

Decreto Municipal nº 004/2020, de 23 de março de 2020, 

Decreto Municipal nº 005/2020, de 24 de março de 2020, 

Com base nas orientações do Tribunal de Contas do estado do Pará, do Ministério Público Estadual e Federal, e suas 
alterações posteriores; e as Leis específicas para contratações exclusivas no período da pandemia do COVID-19.
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de SÃO 
JOÃO DO ARAGUAIA, atendendo à demanda da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, com fulcro no art. 24, 
inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza 
a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

A presente solicitação, em caráter emergencial, se faz para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
Postos de Saúde e Hospital Municipal em virtude dos Decretos Municipais Nºs 003, 004, 005, 006 e 007/2020-
GP/PMSJA, que dispõe do Estado de Emergência e Procedimentos adotados para prevenção da Saúde Pública 
Municipal do município de São João do Araguaia-PA, decorrente do enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus. 

Considerando o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde e o reconhecimento a níveis Federal, Estadual e 
Municipal, conforme a legislação que se segue: 

 Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019, 

 Portaria nº 356 do Ministério da Saúde, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-
19).

 Decreto do Governo do Estado do Pará nº 609, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de 
enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19.

 Mensagem n° 93 do Presidente da República publicada no Diário Oficial da União, edição extra, do dia 18 de 
março de 2020; 

 Decreto Legislativo da Câmara Federal n° 6, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional que reconhece, para 
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública;

 Decreto Legislativo n° 02, de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 
estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado, encaminhada por meio da 
Mensagem nº 019/20-GG, de 19 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de março de 2020; 

 Decreto Federal nº 10.288, de 22 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir as atividades e os serviços relacionados à imprensa como essenciais.

 Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor 
sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

 Decreto Municipal nº 003/2020, de 19 de março de 2020, 

 Decreto Municipal nº 004/2020, de 23 de março de 2020, 

 Decreto Municipal nº 005/2020, de 24 de março de 2020, 
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O Município de São João do Araguaia-PA elaborou um plano de contingência para o enfrentamento do coronavírus, 
com medidas de prevenção e tratamento de pessoas sintomáticas. 

Diante do exposto está Secretaria de Saúde, necessita da aquisição de CONJUNTO DE PIJAMAS HOSPITALAR 
PARA COLABORADORES E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CORTINA E VARÃO PARA 
CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, UBS E PSF, NA 
ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, pois a demanda de pessoas sintomáticas que necessitam do uso dos 
mesmos, aumentou exponencialmente depois da primeira compra desses materiais e como no nosso município não tem 
nenhuma empresa com comércio dos itens solicitados para aquisição/contratação e com base na legislação supra 
citadas o que dificulta ainda mais a aquisição dos mesmos para utilização nos pacientes e assim primando por garantir 
a continuação do tratamento dos pacientes acompanhados e/ou internados no hospital municipal, postos  e unidades 
básicas de saúde, solicitamos novamente tal aquisição.

O município de São João do Araguaia-PA notificou vários casos suspeitos de COVID-19, sendo que alguns casos 
foram descartados e alguns encontram-se em análise no Laboratório Central do Pará (LACEN), bem como alguns 
confirmados e tratados. 

Diante do exposto, assegurando o bem-estar e a recuperação das pessoas acometidas pelo coronavírus, justifica-se a 
necessidade para tal aquisição.

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 LIVE COMERCIO E SERVIÇOS, 
no valor de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais), levando-se em consideração a melhor proposta 
ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

A presente solicitação, em caráter emergencial, se faz para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, Postos de Saúde e Hospital Municipal. Em virtude dos Decretos Municipais Nºs 003, 004 e 
005/2020-GP/PMSJA, que dispõe do Estado de Emergência e Procedimentos adotados para prevenção da Saúde 
Pública Municipal do município de São João do Araguaia-PA, decorrente do enfrentamento da Pandemia do novo 
Coronavírus. 
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Para Edmir Netto de Araújo, em seu Curso de Direito Administrativo, a contratação de destas instituições, por preços 
compatíveis com os de mercado, é possível independentemente de licitação, sejam elas particulares ou oficiais. A 
validade da contratação depende de verificação da razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração, 
argumenta Marçal Justen Filho. Nessa esteira é necessário que a instituição seja contratada por preço compatível com 
o praticado no mercado, motivo pelo qual o artigo 26, parágrafo único, III, da Lei Federal nº 8.666/93, exige que os 
processos de dispensa de licitação sejam instruídos com a justificativa do preço. O Tribunal de Contas da União já se 
posicionou a respeito, senão vejamos: "... faça constar dos processos de dispensa de licitação a quantidade mínima de 
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três cotações válidas de fornecedores, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal." (TCU. Processo nº TC -
012.045/2003-0. Acórdão nº 222/2004 - 1ª Câmara) In casu ao se analisar os autos verificou-se que o Setor de 
Compras realizou a cotação de preço com base nas propostas de no mínimo 3 (três) empresas por medicamento, 
fazendo planilha com a indicação do preço médio. 

Dessa forma, a Comissão Permanente de Licitação, com base na estimativa de preço auferida, no entanto, houve a 
seleção da empresa que através da apresentação da Proposta de Preç os se enquadrou com o preço ofertado para 
possível contratação. Assim, como obstante fosse possível a contratação direta com base na estimativa e pesquisa de 
mercado para que a empresa que apresentou a melhor oferta no sentido de obter a proposta mais vantajosa para a 
Administração, sendo que o valor ofertado pela cotação de preços está maior do que o ofertado para contratação.

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA, 25 de Março de 2020

 JOAQUIM CEZÁRIO PEREIRA JÚNIOR 
Presidente da Comissão de Licitação
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