
ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA 

COMISSAO PERMANENTS DE LICITACAO 

AUTUAcAO E JUSTIFICATIVA 

Em atencao ao interesse do Prefeitura Municipal de CametalSecretaria Municipal de Saude na 

locacao de equipamentos laboratoriais, para atender a Unidade de Pronto Atendimento — UPA/SMS 

delta municipalidade objetivando o enfrentamento da pandemia de covid-19, registro que a pretensa 

contratacao possui respaldo na legislacao vigente atraves da instrucao de um procedimento de dispensa 

de licitacao, conforme justificativas elencadas a seguir. 

1. DA CONTRATAcAO DIRETA 

A constituicao federal, em seu art. 37, inciso XXI, exige que as contratacoes da Administracao 

Publica — direta a indireta — sejam precedidas de processo de licitacao que assegure a igualdade de 

condicoes a todos os concorrentes, ressalvando, apenas, os casos expressamente previstos na 

legislacao, conforme depreende-se da transcricao abaixo: 

Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao seguinte 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, compras e 
alienacaes serao contratados mediante processo de licitacao publica que assegure igualdade de 
condicoes a todos os concorrentes, corn clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento, 
mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as 
exigencias de qualificacao tecnica e economica indispensaveis 

a garantia do cumprimento das 
obrigacdes. 

O estatuto de Licitacoes e Contratos (Lei Federal n° 8.666/1993), quando define os prevestos de 

contratacao pela Administracao Publica, elenca as hipoteses que foram ressalvadas pela constituicao, 

respectivamente inexigibilidade a dispensa (arts. 24 e 25), sendo esta primeira a previsao legal para o 

caso tratado nestes autos. 

2. DA DISPENSA DE LICITAcAO - ART. 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 

Para a contratacao dos servicos desejados atraves de contratacao direta, a permissao legal esta 

prevista no Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/1993, que el. nca diversas hipoteses justificadoras para 

aquisicao por dispensa. 

Dentre hipoteses ensejadoras de cuntratacao direta por dispensa de licitacao, temos que: 

Art. 24. E dispensavel a iicitacao: 

( •) 
IV - nos casos dc emergencia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgencia der v,
atendimento de situacao que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranca de pesso C 
obras, servicos, equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para os b 
necessarios ao atendimento da situacao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de ob 
e servicos que possam ser concluidas ,io prazo maximo de 180 (cento e oitenta) 
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consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a 
prorrogacão dos respectivos contratos; 

O presente processo tern por objeto a locacao de equipamentos laboratoriais para atender a 

Unidade de Pronto Atendimento — UPA/SMS, de modo a atuar no enfrentamento a pandemia de Covid-

19. Desta forma, perfeitamente cabivel a contratacao direta, sob pena de comprometimento da seguranca 

da populacao, nos termos do art. 24, IV da Lei 8.666/1993. 

3. RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PRE~O — ART. 26, INCISO II E III DA 

LEI FEDERAL N° 8.666/93 

A escolha ocorreu em favor da empresa J. A. DOS SANTOS MARQUES (CNPJ N° 

09.413.744/0001-02), tendo em vista que, de acordo corn o praticado no mercado, apresentou proposta 

corn menor preco para esta administracao. 

O valor total proposto a de RS 42.000,00 (vinte a dois mil reais), contemplando os materiais 

tecnicos hospitalares que constituem a necessidade da Secretaria Municipal de Saude. 

4. AUTUAcAO - ART. 38 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 

Considerando as atribuicoes a mim conferidas pelo cargo de Presidente da Comissao 

Permanente de Licitacao na estrutura organizacional desta Prefeitura Municipal, bem como 

considerando a necessidade de ofertar feel cumprimento as disposicoes legais referentes ao regular 

tramite processual. 

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

comporao a DISPENSA DE LICITAcAO N° 048/2021, cujo objeto e a LOCAcAO DE 

EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO - UPA/SMS, DESTA MUNICIPALIDADE, OBJETIVANDO O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COViD-19. 

Neste ato, faro a remessa destes autos a apreciacao da Controladoria Geral do Municipa para 

analise a parecer em relacao a conform idade dos atos. 

Atenciosamente, 

Cameta, 05 de julho de 2021. 

ADENIL TON BA TISTA VEIGA 
Presidente da CPL/PMC 
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