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Processo Licitatório nº065/2020-PMSC/FMS 

Dispensa de Licitação nº029/2020-PMSC/FMS 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 

1. DO OBJETO 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz/PE, por sua gestora, solicitou a esta 

Comissão Permanente de Licitação a deflagração de procedimento licitatório 

apropriado, para o fim de adquirir medicamentos controlados, para a regular 

manutenção e funcionamento da rede municipal de saúde, atendimento ao hospital 

municipal - João Rodrigues de Souza, e das 06 (seis) Unidades de Saúde da Família 

em funcionamento no município. 

 

Para tanto, foi apresentada planilha contendo a estimativa dos materiais de consumo 

que serão adquirido no restante do exercício de 2020, conforme planilha anexa. 

 

2. DA MODALIDADE LICITATÓRIA CABÍVEL 

 

Não se exige nenhum esforço, portanto, para constatar que, por se tratar de um 

conjunto de bens comuns – medicamentos controlados de uso rotineiro das 

unidades de assistência à saúde, seria o caso de selecionar o fornecedor mediante 

a modalidade licitatória denominada Pregão, nos termos definidos na Lei Federal nº 

10.520/2002 e Lei. Federal nº10.024/2019 e outras. 

 

3. DAS RAZÕES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Ocorre que, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17, de 06 de abril de 2020, a 

administração municipal deverá adotar a modalidade eletrônica na aquisição de 

bens de uso comum, como é o caso dos medicamentos controlados. 

 

Frente a esta necessidade, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE aderiu à 

plataforma de compras eletrônicas da BLL, disponibilizada no endereço eletrônico 

https://www.bll.org.br/. Ocorre que, foi realizado o pregão eletrônico nº004/2020, 

para aquisição de medicamentos que contemplasse esses itens, sendo que o não 

teve vencedor para todos os itens, ficando os itens desertos, impossibilitando assim 

adquiri os mesmos de forma imediata. 
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Sob outro aspecto, verifica-se que o objeto da licitação se trata de itens de natureza 

essencial e indispensável à administração pública, qual seja, a aquisição de 

medicamentos e demais insumos hospitalares. 

 

Em razão deste problema operacional, e tendo em vista a urgência que o caso 

requer, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou planilha contendo a estimativa de 

consumo de medicamentos pelos próximos 60 (sessenta) dias, a fim de que fosse 

providenciada a dispensa de licitação, oportunidade em que, dentro desse prazo, 

será realizado o competente Processo Licitatório na forma de Pregão Eletrônico. 

 

Como se observa da planilha em anexo, (Termo de Referência), o valor estimado de 

consumo para o período de sessenta dias corresponde a R$ 24.502,46 (vinte e 

quatro mil e quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos). Embora tal 

valor seja bem superior ao limite de dispensa estipulado no art. 24, I, da Lei Federal 

nº 8.666/1993 c/c art. 1º, II, 'a', do Decreto Federal nº 9.412/2018, o que se verifica 

no presente caso é a indispensabilidade do(s) produto(s) a ser(em) adquirido(s), já 

que pode haver um verdadeiro colapso na saúde municipal, acaso não haja a 

imediata aquisição de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família e para 

o Hospital Municipal. 

 

4. DAS RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A empresa, POLO HOSPITALAR LTDA - ME (POLO HOSPITALAR), CNPJ: 

13.742.015/0001-77, estabelecida na Rua Agostinho Branco, Nº163, bairro 

Heliopolis, Garanhuns - PE, neste ato representada pelo sócio administrador o Sr. 

Adriano Pereira dos Santos, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o 

nº 034.959.154-78, residente na cidade de Garanhuns - PE. Apresentou condições 

técnicas e reputação ilibada a garantir a contratação pelo Município, podendo se 

afirmar tal constatação em razão de a mesma já ter fornecido esses mesmos 

materiais a Prefeitura de Santa Cruz/PE em outras oportunidades, ocasião em que 

exerceu suas obrigações contratuais na forma e prazo regulares. 

 

Justificada, pois, a escolha do fornecedor. 

 

5. DA JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 

Os preços estimados na planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde vêm 

embasados em cotações realizadas junto à fornecedores do ramo, verificando-se a 

sua compatibilidade com os preços de mercado. 

 

6. DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA 
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Em assim sendo, e considerando a necessidade de adoção de medida excepcional 

visando o correto funcionamento dos serviços públicos, sobretudo aqueles afetos à 

área da saúde pública, esta Comissão Permanente de Licitação sugere a Dispensa 

de Licitação dos itens constantes na Planilha anexa (proposta de cotação de 

preços), que fica fazendo parte integrante da presente justificativa, como se aqui 

transcrita fosse, apenas pelo prazo de sessenta dias, da seguinte forma: Empresa a) 

POLO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 13.742.015/0001-77, vencedor para os itens (01 

ao 27), perfazendo o valor global dos itens em R$ 24.502,46 (vinte e quatro mil e 

quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos), oportunidade em que será 

providenciado o Pregão Eletrônico para aquisição dos bens por prazo e valor 

maiores no próximo exercício. 
 

Santa Cruz/PE, em 20 de novembro de 2020. 

 

__________________________________ 

Presidente da CPL 

 

__________________________________ 

Membro 

 

__________________________________ 

Membro 

 

__________________________________ 

Membro 

 

RATIFICAÇÃO: 

 

(   ) Não acolho 

(   ) Acolho a justificativa da CPL, e autorizo a contratação por dispensa de licitação 

 

Santa Cruz/PE, em 20 de novembro de 2020. 

 

 

RYVALDA RODRIGUES MACEDO 

Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

 

 

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES 

Prefeita 
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