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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0420001/2020 

 

 A Comissão Permanente de Licitação, 

designada pelo Decreto nº. 876/2019, no 

uso de suas atribuições legais; 

 

 Para instrução do Processo Administrativo nº. 057/2020, referente à Dispensa 

de Licitação nº. 0420001/2020, nos termos do parágrafo único, do art. 26, da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de1993, em sua atual redação, apresenta as seguintes 

justificativas:  

 

JUSTIFICATIVAS: DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES E DOS 

PREÇOS  

 
As escolhas das propostas mais vantajosas foram decorrente de uma prévia 

pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível 

com a realidade mercadológica. 

Esta administração com o intuito de garantir os princípios constitucionais da 

isonomia e da celeridade a cotação de preços (proposta) mais vantajosa para a 

Administração usou o critério de julgamento de menor preço unitário. A Empresa 

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, inscrita sob o CNPJ/MF 

17.035.133/0001-04, sediada na Rua A, nº 755, Bairro Premem, Cidade de Altamira, 

Estado do Pará, foi vencedora dos itens 01, 02, 03, 07, 08, 09,10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 20, 21, 22 e 23, totalizando o valor de R$ 272.028,00 (Duzentos e Setenta e 

Dois e Vinte e Oito Reais); A Empresa CAMPOS & COSTA LTDA, inscrita sob o 

CNPJ: 17.073.738/0001-81, sediada na Travessa Raimundo Oliveira nº 4012, Bairro 

Jardim Independente I, Cidade de Altamira, Estado do Pará, foi vencedora dos itens  

15 e 19, totalizando o valor de R$ 133.050,00 (Cento e Trinta e Três Mil e 

Cinquenta Reais); A Empresa DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA, inscrita sob o 

CNPJ 03.782.783/0001-09, sediada na Brigadeiro Eduardo Gomes, n° 2516 B, Bairro 

Explanada do Xingu, cidade de Altamira, Estado do Pará, foi vencedora dos itens nº 

04, 05 e 06 totalizando o valor de R$ 4.922,00 (Quatro Mil Novecentos e  vinte e 

Dois Reais). As empresas vencedoras apresentaram documentação regular as quais 

seguem anexadas nos autos do processo e seus valores estão dentro da margem 

percentual considerando o caráter emergencial, comprovando assim através da 

proposta apresentadas. 

Considerando que a contratação direta não causa prejuízo para o Município, 

uma vez que serão observadas as mesmas condições do Processo de Licitação no 

tocante a documentação jurídica, fiscal e trabalhista, bem como o princípio da maior 

vantajosidade para a Administração Pública. Assim, considerando que a contratação 
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dos medicamentos, EPIS e material de consumo pode ser feita sem procedimento 

licitatório, pois a situação se enquadra nas hipóteses do art. 24, inciso IV da Lei 

nº8.666/93, opinamos pela contratação direta para fornecimento dos medicamentos, 

EPIS e material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de 

Altamira/PA – Fundo Municipal de Saúde, bem como, enfatizamos que foram 

observados todos os requisitos legais de contratação com a municipalidade, e que a 

publicação do extrato da dispensa será publicada, nos veículos oficiais de 

comunicação, Mural dos Jurisdicionados, Portal da Transparência e no site deste 

município. Encaminhe-se o presente, para ser submetida à análise e manifestação 

jurídica, visando a posterior Ratificação do Ordenador de Despesas para a contratação 

das empresas indicadas.  

JUSTIFICATIVA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso 

IV da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, assim 

como na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, MP 926/2020, Decreto Estadual nº 

609, de 16 de março de 2020, Decretos Municipal nºs 1.192, 1.208, 1.220 e 1.234 e 

demais legislações pertinentes.  

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da 

CF/1988: 
(...) 

 “XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 

qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar 

é regra. 

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações 

específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, 

frustrando a realização adequada das funções estatais. 

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à 

regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame 
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realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, 

onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação: 

 

“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 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; 

 

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no 

inciso II do art. 26 da Lei nº. 8.666/93. 

 

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 

 
“Parágrafo único – O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

 

I – caracterização da situação emergencial ou 

calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 

caso; 

II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III – justificativa do preço; 

IV – documentos de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados.” 

 

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao 

princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como 

exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas 

que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao 

crivo de devida justificativa que ateste o referido ato. 
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No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, 

do art. 26 da Lei 8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos 

limites estabelecidos no art. 24, IV da Lei nº. 8.666/93, o que justifica a contratação 

direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, 

o que ensejaria afronta a Lei de Licitações. 

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de 

licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em 

obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da 

moralidade e da legalidade. 

Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei nº. 8.666/93 reforça a observância desses 

princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento 

administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela 

Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público. 

 

 

Altamira/PA, 13 de maio de 2020. 
 

 

_______________________________ 

MIRACELMA T. MARTINS BEZERRA 

Presidente da CPL – Decreto nº 876/2019 
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