
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

 
 A presente JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositivo legal que respalde a contratação direta 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional decretada pelo 
Ministério da Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19).  

           Considera-se ainda a necessidade de estabelecer atendimento da demanda ao âmbito da saúde mental 
em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.  

        Tivemos aumento da demanda de procura aos Profissionais de Psicologia que atendem no Município. Os 
Psicólogos relatam que os pacientes desenvolveram transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, insônia, 
obsessivos compulsivos, tais consequências podem ter sido causadas pela resposta imune ao próprio vírus ou 
por estressores psicológicos, como isolamento social, impacto psicológico de uma nova doença grave e 
potencialmente fatal, preocupações com a infecção de outras pessoas e estigmas. Recentemente, através do 
Decreto nº023/2020, que considerou a Publicação da atualização do Decreto Estadual nº800/2020, onde 
colocou o Estado do Pará na ZONA DE ALERTA MAXIMA – BANDEIRA VERMELHA, onde houve 
necessidade de restrição máxima no Município. Diante disso, o nosso estoque encontra-se em situação que 
não conseguirá atender a demanda que vem sendo apresentada, assim deixaremos os nossos munícipes, o que 
não podemos deixar acontecer.  

        Temos processo Licitatório em andamento na fase interna, e que atenderá a demanda do Município conforme 
demanda estimada até presente data no Município, e previsão anual, o que estamos readequando devido ao aumento da 
demanda para tratamento da saúde mental, para que não falte medicamentos durante o ano. 

       O planejamento, fizemos estoque para atender a demanda, e ainda, estimando um aumento dele, no entanto, o 
aumento foi superior ao esperado devido a inconsistência da situação referente ao COVID, tais como Bandeiramentos 
que encontra-se oscilando, e consequentemente as restrições. 

Não podemos aguardar a conclusão do Processo Licitatório para fazer a aquisição desses medicamentos, 
considerando que pode durar em torno de 30 dias. Sabe-se que a Saúde Mental é importante no momento em que nos 
encontramos com a pandemia, e a falta de cuidado pode ocasionar consequências que por vezes podem ser irreparáveis, 
como é o caso do suicido. Os itens a serem adquiridos estão em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde 
nº2.516 de setembro de 2020 – Anexo I. 
        
        As orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à disponibilidade de materiais de higiene, e 
equipamentos hospitalares, proteção individual, e cuidado com a saúde mental, tanto que, o Ministério da Saúde através 
da Portaria nº2.516/2020 disponibilizou transferência de recursos para custeio de medicamentos para cuidados da saúde 
mental em decorrência dos impactos ocasionados pela pandemia da COVID-19. 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições de saúde do cidadão, o estado é 
responsável pela redução de riscos e doenças que venham acometer um paciente. 

               



 
 
 

 “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução 
de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (Lei 
SUS: 8.080/90) 

Considerando que o art. 4º da Lei nº 13.979/2020 dispõe que: 

“Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de 
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei § 1º A dispensa de licitação a 
que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus.” 

       Nos mesmo termos ao caso em comento, aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº. 
8.666/93, alterada e consolidada.  

“Art. 24, – É dispensável a licitação”: IV – “nos casos de 
emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação 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 prorrogação dos respectivos 
contratos.”  

        É de se inferir das transcrições acima que a dispensa de licitação, prevista no art. 24. IV da Lei 8.666/93, só deve 
ocorrer por razões de interesse público, como no caso em análise, conforme o caso em tela exposto, a aquisição aqui 
tratada, será utilizada para tratamento de saúde mental, dado que, a previsão de demanda aumentou consideravelmente, 
e o que temos em estoque não conseguirá atender até conclusão do processo Licitatório que visa a aquisição de toda a 
demanda da Secretária Municipal de Saúde, conforme estimativa. 

      Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria tão somente sacrificar o interesse público, motivo pelo qual 
o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressamente previstos. 

        A contratação direta por emergência visa à eliminação dos riscos de prejuízos, atendendo, contudo, às limitações 
impostas pela lei, em seu aspecto procedimental, submetidos à Carta Magna, especificamente ao caput do art 37, visando 
a análise e julgamento de propostas em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 



 
 
 
moralidade, da igualdade, da economicidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e outros que lhe são correlatos. 

                Portanto, a contratação direta nos casos de caracterização de urgências deve ser utilizada pela Administração 
quanto restarem presentes todos os pressupostos constantes do art. 24 da Lei nº 8.666/93, sendo, ainda, necessário o 
cumprimento de procedimentos simplificado estabelecido no art. 26 do mesmo diploma legal. 

          Designadamente no que concerne ao Princípio da Eficiência, o Estado precisa estar preparado para gerir de forma 
precisa o patrimônio, os recursos e as políticas públicas. Esta obrigatoriedade, com certeza, busca propiciar uma solução 
sem a qual não se conseguiria arregimentar o melhor contratante para a Administração Pública, que hoje, no rol de seus 
princípios, inclui o da eficiência, mormente em período em que se exige maior conhecimento técnico para o exercício 
do mister e segurança dos atos administrativos. Através do presente, vimos justificar a solicitação para contratação direta, 
em caráter de evitar eventuais prejuízos a administração pública e com isso abastecer as Unidades de Saúde. 

         A Administração Pública deve contratar diretamente com quem manifeste interesse em fornecer o referido produto 
e que possua em estoque além de encontrar o melhor valor para não causar prejuízo à Administração. Importante se faz 
ressaltar que a ocorrência de impacto social para saúde mental foi imprevisível em decorrência da declaração da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia do COVID-19, doença respiratória aguda causada pelo novo 
coronavírus (Sars-Cov-2), em virtude da rápida difusão do vírus por vários países. 

         Acresce, ainda, que a presente contratação encontra-se amparada pelo disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020 e alterações posteriores adotadas para o enfrentamento do COVID-19.  

        Diante do exposto, a contratação ocorrerá por meio de dispensa de licitação, art. 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020, 
em virtude da situação emergencial em conjunto com o art. 24º da Lei 8666/93. 

         Conforme informado pelo setor de contabilidade, possuímos saldo orçamentário para cobrir a despesa, e ainda o 
responsável pelo setor já realizou reserva orçamentária.  

          Diante disso, determino que encaminhe-se ao setor de compras para que solicitem dos fornecedores que possuímos 
cadastros, ou que tomem medidas para que demais fornecedores, apresentem proposta de venda no prazo máximo de até 
um dia, com demais declarações e documentações que são necessárias no âmbito da Administração Pública. E que após 
remeta-se as propostas de fornecimentos a esse ordenador para análise. 

Cumpra-se 

10 de Março de 2021, Placas- Pará. 

 

Gilberto Bianor dos Santos Paiva 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2021 
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