
REPUBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação do Município de ITAITUBA, através do FLTNDO

ML|NICIPAL DE SAÚDE, consoanre autorização do sr. ADNANO DE AGUTAR courtNHo.
sgcRrrÁRto, vem abrir o presente processo administrativo para ,AeulslÇÃo 

DE
RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS
PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19 E DEMAIS PACIENTES
SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS."

DA FUNDAMENTAçÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art.24, inciso IV, da Lei
Federal n 8.666, de 2l de juúo de 1993 e suas arterações posteriores, conforme diproma legar

citado adiante.

ert. Z+. É: dispensável a licitação:

IV -_nos casos de emergência ou de calamidade públic4 quando caracterizada urgência de
atendimento de sifuação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança dà pessoas.
obras, serviços, equipamentos e. outros bens, púúlicos ou particulares, . ,ú"n,. pu.u t, U.n,
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calâmitosa e pÍlra as parcelás de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo mríximo de 180 (cento e àitenta) àias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedadâ a pro..oguçào ao.
respectivos contratos;

JUSTtFtCAT|VA DA CONTRATAçÃO

A saúde tem se tomado um tema de preocupação gerar, e a cada dia tem nos revado a

buscar soluções rápidas e milagrosas para tratar, combater, proteger e reduzir a transmissão do
novo coRoNAVÍRUS-COVID 1g, o que constantemente resurta em grandes probremas. A
constituição da organização Mundial da Saúde (oMS), em seu preâmbulo, define saúde como:
"estado de completo bem-estar fisico, mental e social e não consistindo somente da ausência de
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não só diante de um conceito' mas de um desafio em meio ao momento de PANDEMIA' Segundo

a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença' O termo é utilizado quando

uma epidemia - grande surto que afea uma região - se espalha por diferentes continentes com

transmissão sustentada de pessoa para pessoa' Atualmente' há mais de ll5países com casos

declarados da infecção'

"A oMS tem tratado da rlisseminação [do Covid-l9] "T' lTu-'":""lu 
d"

tempo muito curta' e "*"-"' 
rrtr.tit"i"t""upados com os niveis alaímantes
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Ressalta-se que a Administração Pública' através do Fundo Municipal de Saúde' já tem

formalizado um confiato de aquisição de recarga de gas de cozinha, oxigênio medicinal e de solda'

vasilhames domésticos' cilindros e produtos - contrato n" 20200085' Entretanto' a demanda de

oxigênio aumentou consideravelmente desde o início da pandemia do Coronavírus'

Salienta-se' ainda' que a empresa contratada para o fomecimento de oxigênio atende as

necessidades dos departamentos da Média e Alta complexidade (MAc) e o Piso de Atenção

Básica (PAB) e, mesmo a empresa conmtâda tendo aumentado o fomecimento de cilindros de

oxigênioporseman4paraatenderasnecessidadesinicialmentepactuadasetambémaospacientes

sintomáticos respiratórios diagnosticados com COVID-l9' essa quantidade foi insuficiente para

atendimento da demanda'

Nesse aspecto' a empÍesa LOG COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR LTDA-

EPP, contratada para fomecer oxigênio para a SEMSA' emitiu uma declaração (conforme consta

em anexo) informando sobre a impossibilidade de entrega de oxigênio Medicinal em quantidades

maiores, em virtude da atual situação de pandemia e da alta demanda de consumo'

Sabe-se, portanto' que a verba destinada às demandas do MAC e do PAB não deve ser

utilizadaparaatendim"ntodu,n"cessidadesrelacionadasaoCoVlD.lg,tendoemvistaquecada

um possui verba própria' faz-se necessrírio' então' um novo processo licitatório para que possa ser
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suprida a demanda das pessoas vítimas do Coronavírus, que necessitam utilizar o oxigênio

medicinal para sua recuperação.

Sendo assim, o diagnóstico do paciente é um direito garantido pela Constituição Federal

e por leis específicas aos pacientes que são atendidos pela saúde pública, ou seja, pacientes que

fazem tratamentos pelo SUS - Sistema Único de Saúde. Dessa form4 a conúatação em apreço é

imprescindível para a continuidade das atividades desenvolvidas por esta Secretaria, no sentido de

garantir a saúde pública, a toda população do Município, em relação aos pacientes sintomáticos

diagrosticados com COVID-l 9.

De acordo com as informações diwlgadas nos últimos dias, através de Boletins

Epidemiológicos oficiais emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde a taxa da doença só

aumenta, mostrando o descontrole da disseminaçâo do vírus no município, havendo transmissão

comunitaria local, tomando uma preocupação para gesüio municipal, o que justifica a compra de

mais RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, una vez já houve outro processo de Dispensa

de Licitação com o mesmo objeto, porém, insuÍiciente para atender uma porcentagem de casos

que vem surgindo, tanto na aérea urbana como nos interiores, comunidade e Distritos que são de

responsabilidades do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba

Figuto 1: DADOS lNlClAlS
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Figuto 2: DADO' AÍUALIZADOS

Mediante a este contexto, uma realidade que assola e arruína a saúde da população

Itaitubense, são pessoas assintomáticas, sintomáticas, com sinais leves, moderados e graves,

alguns evoluindo a óbito, um vírus que atinge sem distinção de idade, jovens, adultos e idosos.

assim, sendo necessário diversos atendimentos, protocolos e triagem realizadas pelos profissionais

de saúde, em pontos estratégicos distribuídos na cidade, como Unidades Básica-UBS, Unidade

Pronto Atendimento-UPA e Hospital Municipal-HMl, para tanto, justifica-se a necessidade de

aquisição de recarga de oxigênio medicinal, ante a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde

de Itaituba/PA em suprir e garantir saúde pública ao Município, sendo que as quantidades

estimadas foram fixadas com base na quantidade de pessoas residentes em todo o Município.

Como é do conhecimento de todo cidadão, o direito à saúde é um dos direitos

fundamentais do homem, nascido na declaração dos direitos humanos com precedente na

dignidade da pessoa humana, sendo que a saúde é um direito constitucionalmente assegurado a

todos, inerente à vida, bem maior do ser humano, portanto o Poder Público tem o dever de prover

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
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A Constituição Federal de 1988 foi à primeira constituição brasileira a positivar o direito

à saúde como direito fundamental e assim dispôs:

ArL 196. Á ssrde é de lodos e devet do Estado, gar ant ido me d iant e políti c as

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agrovos e aa

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção' proÍeÇào e

recuperação.

Alt 197, São de rulevâacia oública os acões e semicos de saúde. cabendo ao Poder

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalizaçõo e controle

devendo sua execuÇõo ser feita diretamente ou atrovés de terceiros e, também, por

pessoa/ísica ou iurídica de direito privado. (grifo nosso)

Em razão do dever de garantir os serviços de saúde, não pode o Município correr o risco

de adiar o processo licitatório, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da Administraçâo

Pública uma forma de solução que vá ao encontro do interesse público.

Além do mais, apesar de não ser o fundamento deste expediente, mas não é demais dizer

que, dada ursência da situscâo, já que vidas correm risco, poderíamos, inclusive, lançar mão do

que dispõe o art. 24, IV da Lei 8.666193. Senão vejamos:

Arr.24.É-b@!-&!!@9:

tl
IV - nos casos de,_W@ ou de calamidade pública, quando caracterizada

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou compromeler a

seguronça de pessoas, obras, serviços, equipanentos e oulros bens. públicos ou

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situaçõo

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 prorrogaçõo dos

respectivos c ontratos. (grifo nosso)

Ademais o aÍ. 13 do Decreto Municipal sob no 03612020,e o ut.12 do Decreto Municipal

056/2020, determina que :

De cÍeto M arricipol 03 6/2 020
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Art 13 - Fica a licitaciio DArA A0 de sefvl e insumos tlg

saúde de de cru

da CO 19 ue Lei ruln " 13.979/2020

@1ifo nosso)

De üeto M unicip al 0 5 6/2 02 0

a DAfA aouts de bens. sefvrcos e inswnos deArL 12 - Fita
da sa la

ao

tuco VID-19 0ue a Lei o 13.979/2t)20.n

(grifo nosso)

Portanto, a compÍa direta teÍá como objetivo estabelecer diretrizes para a necessidade de

aquisição de recarga de oxigênio medicinal, para atender as necessidades emergenciais do Fundo

Municipal de saúde de Itaituba neste período de pandemia e calamidade pública. Sendo assim, a

compra direta terá como objetivo estabelecer diÍetrizes para a ContÍatação de empresa

especializada no fomecimento de 4.000 (quatro mil) uNIDADES DE RECARGA DE OXIGÊNIO

MEDICINAL 10M', para atender as necessidades emergenciais do Fundo Municipal de Saúde de

Itaituba neste período de emergencial.

A empresa OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS LTDA - EPP, cadastrada com o CNPJ N'

13.657.269t00f/2-78, situada à Rodovia Transamazônic4 s/n'- KM 04, Baino Bela Vista, CEP:

68.180-010, em Itaituba - PA é reconhecida por sua especialidade, experiência, organização,

destaca-se pelo atendimento de qualidade na área de saúde. Conforme exposto, o presente processo

administrativo tem por objeto a'AQUlSlÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNlO MEDICINAL

PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID.l9

E DEMAIS PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS,,, atendendo à demanda

extremamente técnica, dos serviços públicos, com fulcros no Art. 24, Íy da Lei No 8.666/93, LEI

FEDERAL N" 13.979, DECRETOS MUNICIPAIS N" 036/2020 e 05612020.
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A escolha se deu em razão do gtau elevado de confiança depositado por este órgão, em

razão de se tratar de serviços de confianga, para desenvolver os serviçosjunto ao Fundo Municipal

de Saúde deste Município.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da (s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi (ram) decorrente (s) de uma previa

pesquisa de mercado entre as empresas: OXIGENIO MODELO COMÉRCIO DE GASES

LTDA, inscrita no CNPJ N' 27.419.31110001-31, no valor de 740.ü)0,00 (setecentos e quarenta

mil reais), OXIGÊNIO NORTÃO EIRELI, inscrita no CNPJ N' 01.920.29610001-21, no valor

de Rl§ 712.0ü),00 (Setecentos e doze mil reais), e OXIGÊNIO DOIS IRMÂOS LTDA EPP, no

valor de RS 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), inscrita no CNPJ N" 13.657.26910002-78,

o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade mercadológica.

Face âo exposto, a contratzção pretendida deve ser realizada com a empresa OXIGÊNIO DOIS

IRMÃOS LTDA EPP, no valor de R§ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), levando-se em

consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Iraituba-PA, 20 de julho de 2020.

GI,EIC OS DAVII,A
Co o de Licitação

residente
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