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JUSTIFICATIvA DE coNTn tr,LçÁo DIRETA

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e
parágrafo único, I, II e II, do aÍt.26, da Lei 8.666193, como antecedente necessrário à

contratagão com dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto

assim o exigir.

I - Objeto: Aquisição de Medicamentos e Material técnico e de consumo, para

atender a rede básica de saúde, em caráter'emergencial.

II - Contratado: D L HOSPITALAR DISTzuBUIDOM DE MEDICAMENTOS

LTDA, inscrita no CNPJ n" 03.602./7210001.37,

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

'.
IV - Caracterização da Emergência: Esta secretaria protocolou pedido de aquisição
do objeto, para um período de 12 meses, em dezembro de 2019, porém o tramite
administrativo se estendeu até a solicitação desta contratação emergencial, uma vez que

o Pregão Eletrônico SRP 007/2020,'àüê tem como objeto o Registro de Preços para a

Contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos e materiais
técnicos hospitalares Bara atender a demânda da Secretaria Municipal de saúde, fora
publicado em 20 de março de 2020, ou seja, 03 (três) dias após a solicitação desta

contratação.
Desta feita, a emergência para a aquisição do objeto supracitado se dá em razão do

esgotamento do saldo contratual para a aquisição do mesmo, bem como pelo fato de a

espera para conclusão do proceiso de aquisiçáa para 12 meses ser extremamente
prejudicial e inimaginável neste rnômento, haja vista que são imensuráveis os prejuízos
que a ausência de medicamentos nas unidades de saúde do município causaria.

Considerando-se, conforme justificado do, Termo de Referência que a saúde de uma
população não depende apenas dos serviços de saúde e do uso dos medicamentos.

Entretanto, é inegável sua contribuição e a importância do medicamento no cuidado à
saúde.
Vale ressaltar ainda, que o mundo vem enfrentando, conforme reconhecimento da

Organizaçáo Mundial da Saúde - OMS, urna Pandemia por surto de Corona Vírus-

COVID-I9, o que deve ser enfrentado com muita seriedade e cautela por parte deste

município. Assim, quão grande seria o prejuízo na intemrpção do fornecimento de

medicamentos e materiais téçnicos às unidades de Saúde do município, ante a situação

atual, e quantas vidas seriam postas em risco pela ausência dos mesmos.
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Por Íim, e dever da administragão asseguÍaÍ a garantia à vida e saúde aos

munícipes.
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V- Razão da Escolha do X'ornecedor e Justificativa do Preço: A empresa identiÍicada

no item II foi escolhida, haja vista que, conÍbrÍne se extrai do mapa comparativo de

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

supramencionada foi a que ofertou o menor valor para os itens solicitados.

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

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

notadamente considerando-se a credibilidade da empresa.

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Procuradoria Jurídica Municipal
para posterior ratificação, para os figs do disposto no caput, do art. 26 da Lei no

8.666193. : :

Santa Izabel do Pará, ?-5 de março de2020.

Filho
de Saúde
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