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AUTUAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Cametá, 12 de Março de 2021. 

 

Em atenção, ao interesse da Secretaria Municipal de Saúde, em solicitar a aquisição 

de Medicamentos, em caráter emergencial para atender demanda desta, além disso, a 

secretária adjunta municipal solicita com a máxima urgência as providências cabíveis, pois 

a UPA é responsável por casos agudos, porém, com menor gravidade, sendo, neste 

momento de enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, referência no atendimento dos 

pacientes com o pronto atendimento. Como é de conhecimento de todos que o uso de 

medicamentos é de extrema importância para a prevenção e recuperação da saúde dos 

pacientes, o mesmo também é utilizado nas unidades de saúde, justifica-se a extrema 

necessidade da aquisição do presente objeto, vez que necessário garantir o direito do 

cidadão ao atendimento de qualidade. Vale ressaltar que, o Município de Cametá já 

mantinha essa aquisição contratada, mas teve seu curso descontinuado pelo governo 

sucedido, vale ressaltar que não encontramos os produtos em estoque, acarretando a 

necessidade, mais do que prioritária, de que se opere a compra em testilha para 

manutenção do mesmo. Esse cenário contempla o fato de que ainda estamos em pandemia 

e para que a Secretária Municipal de Saúde consiga satisfazer, com efetividade, sua missão 

institucional, garantindo o acesso dos pacientes a serviços de qualidade. 

 No que diz a respeito a situação acima mencionada na qual pode ocasionar risco a 

saúde e prejuízo irreparáveis aos seres humanos, informamos que na legislação vigente 

existe a possibilidade da contratação direta, conforme justificativas elencadas a seguir. 

 

1. DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

O estatuto de Licitações e Contrato (Lei Federal n° 8.666/1933), quando define os 

preceitos de contratação pela Administração Pública, determina que eventos dessa 

natureza sejam precedidos dos respectivos processos licitatórios, exceto em algumas 

hipóteses, quando essa ação pode ser realizada através de “dispensa de licitação” (Art. 

24) e “inexigibilidade de licitação” (Art. 25). 

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser contratado esteja 

enquadrado nas permissões previstas nos artigos antes citados.  

 

2. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Para a contratação desejada, a aquisição de Medicamentos em caráter emergencial 

para atender demanda da SMS, através da compra direta, a permissão legal está 

prevista no inciso IV do Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/1993, que transcrevemos 

abaixo: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

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 
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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; 

 

3. RAZÃO DA ESCOLHA E DO PREÇO 

 

A escolha recaiu em favor das empresas, ALFAMED COMERCIAL EIRELI CNPJ: 

02.275.673/0001-80,  valor R$: 457.366,69 (quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos 

e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), ALTAMED DIST. DE 

MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 21.581.445/0001-82,  valor R$: 192.694,90 (cento e 

noventa e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), CJA 

PARENTE CNPJ: 83.646.307/0001-91, valor R$: 303.627,70 (trezentos e três mil 

seiscentos e vinte e sete reais e setenta centavos) e PHOENIX HOSPITALAR LTDA-

ME CNPJ: 07.851.653/0001-23, valor R$: 138.162,80 (cento e trinta e oito mil cento e 

sessenta e dois reais e oitenta centavos), tendo em vista que após pesquisa realizada as 

empresas ofereceram o melhor preço de que de acordo com o praticado no mercado e 

apresentaram a melhor proposta para está administração. 

 

Valor total é de R$: 1.091.852,09 (um milhão noventa e um mil oitocentos e cinquenta 

e dois reais e nove centavos). 

 

4.AUTUAÇÃO  

 

Considerando as atribuições a mim conferidas pelo cargo de Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação na estrutura organizacional desta Prefeitura. 

 

Considerando, ainda, a necessidade de ofertar fiel cumprimento às disposições legais 

referentes ao regular trâmite processual. 

 

Registre-se que todos os documentos reunidos e ordenados neste Processo Administrativo 

comporão à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS, para atendimento das necessidades da Secretária Municipal de 

Saúde. 

 

Neste ato, faço a remessa destes autos à apreciação da Controladoria Geral do Município 

para análise e manifestação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

JESSÉ CHAVES BARRA 

Presidente – CPL/PMC 
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