JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA
DO FORNECEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURisTICA DE GUARATINGUETA

Guaratingueta, 24 de abril de 2020.

SOLICITACAO DE COMPRAS N° 816/2020

0bjeto: Aquisieao emergencial de insumos (gorro e
descartaveis) visando a preveneao e o combate ao COVID-19.

sapatilha

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITACAO

r\

I-EMPRESA(S):

1) MULTILASER INDUSTRIAL S/A

lI)-OBJETO:

AQUISICAO

EMERGENCIAL

DE

INSUMO

(GORRO

E

SAPATILHA

DESCARTAVEIS) VISANDO A PREVENCAO E 0 COMBATE AO COVID-19.

Ill)-RAZ6ES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Ill-A) Esta Secretaria Municipal de Saude, diante da situagao de pandemia

vivenciada

fl

no

providenciou,

pals
a

e

diante

solicitagao

de

dos

documentos

compras

n°

colacionados

816/2020,

bern

aos

autos

como

os

comprovantes da pesquisa de mercado realizada, ato continuo, realizou os
seguintes

procedimentos

a fim

de verificar sobre a

conveniencia

e a

oportunidade da aquisigao.

1) Devido ao eximio tempo, e a necessidade premente de previnir e combater
a propagagao e o contagio do novo coronavirus -COVID-19, esta Secretaria

de Sadde entende ser caracterizada a situagao de Dispensa de Licitagao,

contudo, nao obstante aos elementos / documentos apresentados nos autos, e
mister e oportuno que se proceda algumas considerag6es.
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Ill-8) E* v/. /eg;.s, sobretudo, a CFRB/88; a 8.666/93(Licitag6es e Contratos

Administrativos); Decis6es do TCU e orientag6es Doutrinarias, esta Secretaria

de Saude tomou as seguinte providencias:
a) verificou a regularidade juridica, fiscal e econ6mico-financeira da firma que

ofertou o menor prego, conforme previsto nos arfigos 28, 29 e 31 do Diploma
Licitat6rio acima mencionado;

b) verificou que, alem dos aspectos mencionados acima, esta Secretaria de
Sadde

ao realizar uma ampla pesquisa de mercado, mesmo com o eximio

tempo, resguardou o crit6rio do menor prego e do material que realmente

atende as necessidades do objeto ora em analise, visando a observancia legal

A

do principio da economicidade e da melhor vantagem para Administragao
Pulblica, previstos nos artigos 3°,capuf, e 15, incisos lv e V da a Lei 8.666/93,

corroborado na melhor doutrina, conforme se verifica na lavra do mestre Edgar
A\ut6n.io Ch-iuratto Gu.imaraes,,

in

verbis:

"o

principio

da

economicidade

determina que todo e qualquer interesse coletivo seja atingido com urn minimo

de dispendio. Ha que estabelecer uma perfeita e harmoniosa relagao entre o
cusfo e o benef;'c/.o a/cangac/o (sem grifo no original, 0 principio constitucional
do contradit6rio e da ampla defesa nas licitag6es, in Boletim de Direito
Administrativo-BDA, jun.1998, p.383/396);

c) Ao analisar a ordem constitucional vigente prevista no artigo 37, inciso Xxl,

regulamentada pela lei 8.666/93, verifica-se que a Dispensa de Licitagao e

A

uma excegao a regra. Entretanto, e de se registrar que o entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudencia, que a ampla pesquisa de prego
realizada pela administragao publica.
d) Em relagao ao tempo para realizar urn procedimento licitat6rio, incluindo as

fases

internas

e

externas,

esta

Secretaria

Municipal

de

Sadde,

categoricamente, afirma que nao ha tempo habil, inclusive, s.in./., no que

depender da

apreciagao juridica.

Relembrando

que

os

processos

sao

encaminhados ao Setor de Licitag6es e Contratos para autuagao, em seguida
a Autoridade Superior para aprovagao, depois e encaminhado a Secretaria de
Justiga e Cidadania para analise e aprovagao do edital, nao retornando e

tampouco tera seu encerramento agendado antes de estimados 20 ou 30 dias,
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comprometendo diretamente o prazo para realizagao do certame para a
aquisigao

pretendida.

8881/2020,

8882/2020

Por
e

conseguinte,
8887/2020,

os

editado

Decretos
pelo

n°s.

8879/2020,

Executivo

Municipal

reconhecer situagao de emergencia em toda cidade, inclusive dispensa o
respectivo certame licitat6rio e autoriza a presente aquisigao.

lv) JUSTIFICATIVA DO PRECO:

Ap6s a intensa pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Sadde ja

mencionada, verifica-se que o orgamento de menor prego apresentado esta

conforme os praticados no mercado, e se apresenta de maneira bern vantajosa

fl

para

a

Administragao,

inclusive,

quanto

as

condi?6es

de

fornecimento

apresentadas na proposta de menor prego. Por estas raz6es, esta Secretaria
entende que a escolha do fornecedor ora apresentado atende aos requisitos
legais previstos no artigo 26 do Estatuto Licitat6rio, bern como as normas

legais ab /n/I/.o apresentadas.

V) DA CONCLUSAO:

Diante de todo exposto, esta Secretaria Municipal de Satlde entende se tratar
de DISPENSA DE LICITACAO com fulcro no artigo 24, inciso IV Lei

8.666/93,

pois

ha

uma

demonstrado nos autos,

fi

questao

de

urgencia

com intuito de previnir,

e

emergencia,

conforme

restringir e combater a

propagagao do COVID-19 .

DE PAULA SANTOS

Secretaria Municipal de Sadde

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURisTICA DE GUARATINGUETA

Guaratingueta, 24 de abril de 2020.

Processo: Dispensa n° 008/2020

RA T I F I C A C A O

A

MARISTELA

SIQUEIRA

MACEDO

DE

PAULA

SANTOS,

Secretdria

/14##J.cf.p¢/ de S¢¢de, no uso de suas atribuig6es legais e em conformidade com os
Decretos n° 8.405 de 14 de marco de 2018 e n° 8.438 de 24 de maio de 2018,

RATIFICA os pareceres exarados pela Comissao Permanente de Licitac6es e
Assessoria Juridica, nos autos da Dispensa de Licitagao n° 008/2020, para a

Aquisi€do emergencial de insumos (gorro e sapatilha descar{dveis) visando a

pyeve#€Go e o combcz/c c7o Cope/D-/9. da empresa MuljTILASER INDUSTRIAL
S/A. inscrita no CNPJ sob o n° 59.717.553/0006-17. no valor total de R$ 37.065.00.

a
PAULA SANTOS
Secretdria Municipal de Sadde,

