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JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VIA COMPRA DIRETA (DISPENSA DE
LICITAÇÃO-DL)

0 presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no aít. 24 da Lei 8.666/931
como antecedente necessário à contratação com dispensa de licitação.

1- Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Teste Rápido para Covid-19 nas
ações de medidas de Combate do novo coronavírus (Covid-19) realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde/FMS no Município dè'Sãõ"Jbãõ'dõsrPãtós/MAV

II - Empresa: ^

MED SUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA -EPP

CNPJ: 07.212.530/0001-42

III Caracterização da Situação que justifica a'Dispensarde*l!citação:

i •-! ^si
ALei n.2 13.979/2020 criou-umámova hipótese de dispensa déJiçitação;l,de'caráter;
30 e42 §isjie específTw paW^ènfren^tamento^çlaíemergêiK^ de Importância
internacional decorrente do nóvd coronavírus; responsável pelo^surto dè 2019 e Medida Provisória
926/2020. ' y rV;ííi._./
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Essa Norma se insere na cornpetênçia-privativa.dazUniãorparatlegislar
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sobre as normas gerais de

licitações e contratólè poderáiser aplicada por qualquer ente-da federação.'.!

Apesar disso, muitos estadòs;ejTi.üniçíp^ editado séukpràprioíatos,,baseados na hipótese de
dispensa prevista no art 24,"in'cVjy da^LeLh':? 8.666/1993;;;'d^uejtarptí^m é' ppssivel de regular.
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A cautela ficai por conta da motivação e~démònstracão^da<ocorrência efetiva dè emergência no
í' , 'T ? i i —•'*" f- f ^ 1- '•J , H

estado ou município que pretendesreanzapsuasícoi^rataçpesidiretamente, não bastando a simples
existência de decreto do ente nesse sèhtidõ. "^-v
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Por se tratar dè uma contratação por dispensa, a observância do previsto no parágrafo único do art.
26, da Lei n.9 9:666/1993, diz: ; Ú!,i j-

i ^ ^ ii '1 y
Parágrafo único: O processo de dispensa, de inexibilidade ou de retaj:darnento,•'previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I-caracterização de situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança
pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II-razão da escolha do fornecedor ou executante;

III-justificativa do preço;

IV-documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados (grifamos).
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Nessa sintonia, o artigo 196 da CF/88 diz que; "Asaúde é direito de todos, dever do Estado garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Considerando a situação emergencial que o Estado do Maranhão reconheceu, situação de
emergência na saúde pública, e muitos municípios consequentemente vem' enfrentando a mesma
situação, em decorrência da pandemia Coronavírus (COVID -19).

Considerando an'ecessidàdè-dé aqüiálçãqrdòs Uhids de Dispositivo léijesté f|ápido COVID-19
IgG/igM, para a.uxílio.nò diàghóstico da dòénÇa pórihfecção porcôronevrúsí(GOVID|Í9}.

Considerando ;a situação-eníergencialjtíe./sáútíe pública que -este. município sé encontra, em
decorrência daipandemia Goíqhavírus {GÒVJD-19)X;^).--..' -j: j

A V-;;-
Considerando que o refêrido.decretò^clispõe^^m seu'ártK8R^a"ídispehia.déllÍGÍtação para aquisição de
bens, serviços é insumoííütil^osao"enfrentarnént6-da?situaçãotclVsaúSe^públicaj
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Considerando pue a•còrnplr?;)èmeiteTi^^ .visa ^fortaleceria :ifdè- Municipal de Saúde
para ocombate ao CoronavírüSiicoviDks).' • í\ V? ^

-
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Considerando que em irdé'márçó-ldè-2020-a-ÒrganJzação M de; SaÚdê.-.- ÕMS decretou a
disseminação do novo corqnávírus.xqmo-uma-,pandemia mundial,^e que^aj-dpençaf provocada pelo
novo coronavírus éoficiaímenteiconhe^^^ comoXÓVID-19, sigla em^nglês para^cp^onavirus disease
2019 {doença por coronavír '̂S'̂ 2Òl9,Vnái'trádução), que OiGOVID-20í9^causa doença Respiratória em
quadro que pode variar deieve a^moderado,- semelhante.a uma^gripe; masique alguns casos podem
ser mais graves

extremos, pode
, como a ocòrfênGia;de'síndrome respirátófia aguda^graveje cdmpiicações e, em casos
5levara óbito.- -'V . ; |

Considerando ainda que a rede municipaLde-saúde.deye implementar um plano de contingência a
partir dos protocolos orientádOs pelo Ministério^d^a Saúde^e-pela pMS, de;^endO'estaripreparada para
receber os casostmais graves, o^que pode gerar a contratação dé obras,'serviços e compras em
caráter emergência!. 0 art;/37 da Çonstituição iFèderaí de 1988, inciso XXI, aRimite a contratação de
obras, serviços, compras eajiénações:com ressalvas .em; casos éspêcificados|na legislação eque em
situações que demandam umavação rápida, e efiçaZ:,por. parte-da'adm'inistração púbüca, a Lei ns
8.666/1993 trâz;:dispositivo..que„permite.-aó:gestor-a;contratãção:.:(liretal.dé^b?ns e serviços sem a
necessidade de prévio procedimento iicitatório.

Considerando finalmente, que o art. 42 da Lei n2 13.979/2020 dispõe que fica dispensada a iicitação
para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus e que os produtos
relacionados neste termo de referência é de suma Importância e necessidade para enfretamento
dessa pandemia, justificamos diante de todos os fatos expostos, as referidas aquisições serão
direcionadas para medidas de segurança e combate a pandemia do Coronavírus(COVID -19), sendo o
uso dos materiais para pessoas envolvidas diretamente no combate do Coronavírus e para as
dependências administrativas da prefeitura. Assim, fica caracterizada a situação de emergência,
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sugerimos a aquisição dos materiais hospitalares por meio de dispensa de licitação, com fulcro no
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

III - RAZÃO DA ESCOLHA

A escolha recaiu a favor da Pessoa Jurídica, a empresa MEDSUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA -
EPP, CNPJ n.s 07.212.530/0001-42, devido esta apresentar o menor preço em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O preço é totalmente conivente com o valor
praticado no mercado, conforme cotações constantes nos autos do Prqcesiso Administrativo n.s
2806004/2021. Desta forma, nos termos do Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal de Licitações n.s
8.666/93 e suas alterações posteriores™^ ri"s"í3.'979, de 06
alterações, a licitação é DISPENSADA.

i\ "
IV - JUSTIFICATIVA po PREÇO

Bèlfèveféiro de 2020 e

n

o preço total fixado para compra do obj>tpioip;yá|dr-de R$ 44.000,00 (Qújareptà eqjatro mil reais),
tendo a Secetaria Municlpai de AdministTaçã~q^(^t(Dri^^ "propebido com a análise de
mercado, verificando estar--o.mesmorcòmp'atível corfi^qs-válôrés prajticadqsjrio mercado, conforme
cotações de preços cónstahtes'rpps^;áutos dõ-"-Í3yocessò>^ehdoíení^^ oscilação de preços
condideráveis devidò aVpuca;o'ferta^é grande demanda desse-tipadé matem '
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