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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZAB,ELDO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

JUSTIFICATIVA DE CoNTRATAÇÃO DIRETA

O presente instrumento de justificativa se

parágrafo único, l, Il e tl, do arÍ. 26. da Lei
contratação com dispensa ou inexigibilidade
assim o exigir.

presta a cumprir o contido no copttt e

8.666193, como antecedente necessário à

de licitação, conforme cada caso concreto

I - Objeto: AQUTSTÇÃO On KrTS DE TESTE RÁprDO PARA DTAGNOSTTCO
DE COVID.19

II - Contratado:
- AB LIFE MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA, CNPJ N" 40 678 7 52lOOOl-20; VALOR TOTAL R$ I6 580,00

III- Fundamentação: Art. 24, II da Lei 8.666193 .

IV - Caracterização da Emergência: E de conhecimento publico que o mundo vem
enfrentando, conforme reconhecimento da Organizaçã,o Mundial da Saúde - OMS, uma
Pandemia por surto de Corona Vírus-COVID-19, o que deve ser enfrentado com muita
seriedade e cautela por parte deste município.
Desta feita, a emergência para a aquisição do objeto supracitado se dá em razáo do
grande aumento de casos de COVID-I9 no município de Santa Izabel" havendo
necessidade constante de realização de testes em paciente sintomátiÇos que dão entrada
no Hospital Municipal de Santa lz,abel do Pará, a frm se iniciar desde logo o tratamento
nos casos positivos, visando a redução de formas mais graves da doença.
Por Í-tm, e dever da administraçáo assegurar a garantra à vida e saúde aos seus
munícipes, desta feita faz-se necessária a aquisição de testes rápidos, uma vez que são
indispensáveis nesta luta que os profissionais de saúde vêm travando contra o
Coronavírus.

V- Razão da Escolha do Fornecedor e Justificativa do Preço. A empresa identificada
no item I[ foi escolhida, haja vista que, conforme se extrai do mapa comparativo de

preços, dentre as 03 (três) empresas que apresentaram cotação de preços, a empresa

supramencionada ofertou o menor valor para o item solicitado.

Logo, fica comprovada a vantajosidade na referida aquisição, ficando demonstrado,

sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado,

notadamente considerando-se a credibilidade da empresa e momento pandêmico em que

nos encontramos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Procuradoria Jurídica Municipal
para posterior ratificaçáo. para os fins do disposto no capltt, do art. 26 da Lei no

8 666193

Santa lzabel do Pará, 2l de maío de 2027

ASSUNÇÃO
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