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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 	ctudias 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Memorando n° 0953/2021 	 Goianésia do Pará, 12 de maio de 2021. 

A Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Solicitação de abertura de processo Licitatório 

Senhor presidente, 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará, neste ato representada 
por seu Secretário Municipal, que a esta subscreve, vêm, em atenção e com base no permissivo 
legal. Diante da atual situação emergencial que se instalou, nos entes da Federação. em razão 
da pandemia do -coronavírus" (Covid-19). 

Diante a atual situação do município, que possui 1.540 casos confirmados, 30 
óbitos, sendo 1.467 casos curados, 40 em recuperação, 6.545 descartados e 05 em análise. 

Diante do exposto, vimos solicitar a abertura do Processo Licitatório para 
aquisição de MEDICAMENTOS. MATERIAIS -FECN ECOS. PURMANENTES E EUS 
PARA TRATAMENTO do COV1D- l 9. 

Encaminhamos em anexo os documentos a seguir: Solicitação de abertura, justificativa, 
autorização, termo de referência, cotação de mercado, dotação orçamentaria. 

Joaquim Jaciber ues 	as Urbano 
Secretário Muni ipal d 	de 
Decreto n°008/2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Art. 24° da Lei Federal n° 8.666/93. inciso IV.. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 

• 	
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO, PERMANENTE E EPI'S PARA SEREM 
USADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO 
PARÁ/PA. 

2. JUSTIFICATIVA 

A saúde tem se tomado um tema de preocupação geral, e a cada dia tem nos levado a 
buscar soluções rápidas e milagrosas para tratar, combater, proteger e reduzir a transmissão do 
novo CORONAVIRUS-COVID-19, o que constantemente resulta em grandes problemas. A 
Constituição da organização Mundial da Saúde (OMS), em seu preâmbulo, define saúde como: 
Estado de complelo bem-estar fisico, mental e social e não consistindo somente da ausência de 
uma doença ou enfermidade. Ao nos deparamos com tal afirmação temos a impressão de estar 
não diante de um conceito, mas de um desafio em meio ao momento de PANDEMIA vivido 
mundialmente por todos. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova 
doença. O termo é utilizado quando uma epidemia - grande surto que afeta uma região - se espalha 
por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há 
mais de 115 países com casos declarados da infecção. 

"A OMS tem tratado da disseminação [do Covid-19] em uma 
escala de tempo muito curta, e estamos muito preocupados com os 
níveis alarmantes de contaminação e, também, de falta de ação 
[dos governos], afirmou o diretor- geral da AMS, Tedros 
Adhanom, no painel que trata das atualizações diárias sobre a 
doença. "Por essa razão consideramos que o COVID-19 pode ser 
caracterizado como uma pandemia" explicou durante a 
conferência de imprensa em Genebra" 

Considerando a solicitação da Enf. Poliana Matos Coordenadora da Unidade de 
Atendimento do COVID-19 que diz: 

"Em decorrência da grande necessidade do uso dos medicamentos 
e EPI's usados no tratamento e combate a esta pandemia que não 
podem ser interrompidos, nem se 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

quer adiados, sob pena de ocasionar situações de óbitos, se faz 
necessário essa solicitação para continuidade do combate ao 
COVID-19 nesta municipalidade.". 

Considerando que a saúde é um direito de todos, compõem o rol garantias constitucionais 
e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que 
dispõe os Arts. 196 e 197 da Constituição Federal de 1988. 

"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e económicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação". 

Sabe-se que o nosso município não pode negligenciar a ponto de esperar o decorrer do 
prazo regular de um processo licitatório para contratação de tais necessidades, sem tomar 
nenhuma providência, de imediato, para não comprometer as condições de nossos profissionais 
de saúde e pacientes, como enfatizamos, de toda importância para municipalidade. 

Assim, com esteio no preceito legal, essa Secretaria Municipal de Saúde lança mão de 
uma prorrogativa que a lei seguramente lhe assiste, para cumprir de imediato uma demande de 
natureza urgente, para o bem da continuidade dos serviços públicos essenciais e inadiáveis. 

A transmissão do CORONAVIRUS no Brasil já foi considerada comunitária, conforme 
Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de 
casos no município de Goianésia do Pará/PA. O enfrentamento de uma epidemia requer a aquisição 
dos materiais em questão para melhor atendimento dos casos diagnosticados nesta 
municipalidade. 

Em Goianésia do Pará/PA segundo dados coletados por esta Secretaria de Saúde como 
segue: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Considerando como instrumento importante ao Sistema de Saúde de Goianésia 
do Pará/PA, de forma que esgotadas recursos e todas as alternativas de solução em nosso 
município, obedecendo as normas e a essência de direito desse objeto, com responsabilidades e 
competências claras, estabelecidas em um mecanismo que assegure aos profissionais e paciente 
assistência com eficiência e segurança, dando reconhecimento à plenitude dos procedimentos 
mais complexos nas referências a serem definidas aos profissionais e usuários atendidos na rede 
pública do município de Goianésia do Pará/PA 

Por tudo que foi exposto e considerando a urgência para a aquisição de 
MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICOS E EPI'S para o monitoramento, tratamento do 
COVID-19, para o Município de Goianésia do Pará, justifica-se a presente compra em caráter 
EMERGENCIAL para o alinhamento as atuais políticas públicas em saúde para o 

110 	enfrentamento ao COVID19 no âmbito que corresponde ao SUS. 

Goianésia do Pará, 12 de maio de 2021 

Joaquim J cibe • Ganias Urbano 
Secretário Muni 	e Saúde 
Decreto n°0008/ 
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