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o Fundo Municipal de saúde de Areia Branca pretende contratar, por dispensa de

licitação, a empresa Faimac Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda, inscrita no CNPI

no li.Aze.l$/ooo1-59. para realizar o fornecimento de equipamentos de teste rápido

do tipo IGG/IdM em ação de combate ao COVID 19, para atender às necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de emergência'

Assim, este órgão, por intermédio de sua Chefe de Divisão CCE-03, vem

apresentar jusiificativa dã dispensa de licitação, sub examine, o que faz nos seguintes

termos.

A Lei no t3.g7gl2o, em seu artigo 40, com a redação dada pela Medida

Provisória no 926, de 2020, assim dispóe, in verbis:

"Art. 40 É dispensável a licitaÇão para
aquisição de bens, servÍços, inclusive de

engenharia, e insumos destinados ao

enirentamento da emergência de saúde
pública de importâncía internacional
decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei"

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as condições formais para a

composiçáo do irocesso de dispensa de licitáção a ser aplicada ao caso em tela; Ei-las:

"Art.40,.
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Assim,dainterpretaçãodosupramencionadotexto,temosquatrocondições
básicas para justificarem a coítratação: caracterização da situação emergência de saúde

púÉriiu, ú."-.tidade de pronto atenàimento da situação emergencial, existência de risco

ã-r"gul.unçu de pessoas, obras e prestação de- serviços, e, limitação da contratação a

qruniitutiuô suficlente ao atendimento da situação de emergência'

ora, a partir dessas condições, consideremos:
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Considerando que, conforme disposto na Lei no L3.979/2O, a administração
pública tem o dever de adotar as medidas pertinentes e necessárias, afim de minimizar o
risco de contágio;

considerando, que mediante a crescente taxa de contágio local e o alto risco de

morte, mais especificamente aos indivíduos que compõem os grupos de risco, é notória a

necessidade da contratação aqui pleiteada, com o fito de garantir o regular

funcionamento dos serviços públicos e um melhor atendimento à população deste

Município;

considerando, ainda, que após análise à documentação apresentada, cons-tatou-

se que a empresa Farmac 
'Produtos 

Hospitalares e Laboratoriais Ltda dispõe de

ãquipamentos e capacitação técnica para fornecer os itens pretendidos, atendendo,

portanto, às finalidades precípuas da Administração;

Considerando, por fim, que foi realizada a devida pesquisa de preços, em-plena

observância ao disposto no art' 4o E, § 1o, VI, alínea e, da Lei no L3'979/20,

constatando-se que a proponente finalista apresentou oferta condizente com o praticado

no mercado.

Posto isto, pertaz a presente dispensa o valor global de R$ 33 000,00 (trinta e

três mil reais), para um contrato de três meses, contados a partir de sua assinatura,

pfi"nào ser frorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de

enfrentamento dos ãfeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos do

art.40 H, da Lei no 13.979/20.

As despesas decorrentes do presente procedimento correrão por conta da

Ex posistis, entendo ser dispensável a licitação, na forma do art.- !o, da. Lei no

13.g7gl2), subsidiada pelas demais disposições aplicáveis da Lei no 8'666/93' ambos em

sua edição atualizada.

Então,emcumprimentoaodispostonocaputdoart'26daLeino8'666/93'
submeto a presente jusiificativa à autoridade competente, para apreciação e posterior

ratificação, após o que deverá ser publicada na imprensa oficial'

Areia Branca/SE, 17 de junho de 2020 '
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