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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

A dispensa de licitação para Aquisição de Equipamentos e Materiais em caráter de 

urgência no enfrentamento ao Coronavirus se justifica considerando a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde publicada em 

30 de janeiro de 2020. 

Considerando a Portaria de nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 que Declara Emergência 

em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a Lei Federal de nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

Considerando Decreto Estadual nº 609 de 16 de Março de 2020 que Dispõe sobre as 

medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona vírus COVID-19. 

Considerando o Decreto Municipal  de nº. 095/2020 de 18 de março de 2020 que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito municipal 

decorrente do coronavírus; 

Considerando que a transmissão do COVID-19 no Brasil já foi considerada comunitária, 

conforme Portaria do Ministério da Saúde n.º 454/2020, com possibilidade de aumento e 

agravamento de casos; 

Considerando Decretos Municipais de nº 101/2020 de 29 de março de 2020, nº 102/2020 

de 31 de março de 2020, nº 104/2020 de 31 de março 2020 e nº 107/2020 de 02 de abril de 2020, 

que dispõem sobre estratégias em no âmbito municipal para enfrentamento da COVID-19;  

Considerando o aumento e agravamento de casos. Considerando que o enfrentamento de 

uma epidemia requer a contratação de serviços, materiais e insumos de prevenção de contágio, 

transmissão e manejo clínico dos pacientes diagnosticados. Considerando que a necessidade da 

contratação fundamenta-se em critérios técnicos tomando por base a transmissão e a doença 

causada pelo COVID-19, assim como as projeções do seu comportamento, além das orientações  
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dos órgãos oficiais de saúde (nacionais e internacionais como já mencionados acima), 

especialmente quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e equipamentos hospitalares e de 

proteção individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários;  

Considerando que é de extrema necessidade a contratação de empresa do ramo pertinente 

para fornecer Equipamentos e Materiais em caráter de urgência no enfrentamento ao Coronavirus 

de forma emergencial, uma vez que os itens especificados no termo de referência tem sofrido 

aumento nos preços de forma volumosa e rápida, uma vez que a procura por tais itens está acima 

da capacidade de produção e fornecimento. Informo ainda que as quantias se devem à alta projeção 

de casos no município e Estado, uma vez que se trata de uma pandemia na forma do Termo de 

Referência em anexo, observado o disposto no art. 4º da Lei Nacional n.º 13.979/2020, e suas 

alterações pela Medida Provisória nº 926/2020;  

Considerando finalmente, estarem presentes nos autos todos os pressupostos autorizativos 

da legislação que rege a matéria, solicito análise jurídica para a contratação direta através de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, destinada à aquisição de Equipamentos e Materiais em caráter de 

urgência no enfrentamento ao Coronavirus. 

 

 

 
Pacajá – Pará, 09 de abril de 2020. 
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