
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

PODER EXECUTIVO 
Assessoria Jurídica 

 
PARECER JURÍDICO 

R e f e r e n t e a a q u i s i ç ã o d e 
medicamentos controlados para 
tratar de forma colateral, usuários 
do sistema de saúde de Placas, que 
tiveram problemas psíquicos e 
psiquiátricos pelos efeitos da 
pandemia e dá outras providências. 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, requereu a 
assessoria jurídica, PARECER JURÍDICO, á cerca da legalidade da 
realização da Dispensa de Licitação nº 012/2021, cujo objeto é a 
aquisição emergencial de medicamentos do componente básico da 
assistência farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em 
virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19, 
no valor de R$ 98.458,70 (novena e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 
oito reais e setenta centavos). 

Verifico que estão acostados nos autos dos processos a justificativa da 
aquisição dos bens por técnica da Secretaria de Saúde, bem como 
pesquisa de preços realizado por três empresas, da relação dos 
medicamentos em questão. 

É o relatório. 
Passemos a fundamentação. 

Trata-se de pedido de parecer jurídico em dispensa de licitação para 
aquisição de medicamentos de saúde mental no valor de R$ 98.458,70 
(noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta 
centavos), com a justificativa de que houve um aumento não previsível 
da utilização de medicamentos para tratar usuários do sistema de 
saúde. 

Justifica a secretaria de saúde que a aquisição desses medicamentos 
devem ocorrer de forma imediata, haja vista que diversos usuários estão 
evoluindo para casos graves de depressão e traumas, em virtude do 
estresse causado pelos efeitos dos isolamentos sociais obrigatórios para 
conter o crescimento do COVID-19. 

É notório que diversas empresas e negócios foram fechados através de 
Decretos Estaduais e Municipais, para impor o isolamento social com o 
Intuito de conter o aumento de novos casos de COVID-19. 
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O Município de Placas recentemente tem passado por uma série de 
duras limitações do direito de ir e vir, como no caso do lockdown, 
quando o Governador decretou bandeira preta e atualmente, quando o 
governador decretou bandeira vermelha. 

Claramente são reflexos agudos de aumento de estresse e gatilhos que 
podem ocasionar o aumento do pico de casos graves psicológicos no 
Município de Placas. 

Pelo visto, as medidas propostas pelo Governo do Estado do Pará e pela 
Prefeitura de Placas, causaram aumento de doenças psíquicas em 
diversos usuários do SUS, o que causou a imprevisibilidade do 
quantitativo de medicamentos tarja preta para a Secretaria de Saúde. 

Esta é uma justificativa plausível para a aquisição desses 
medicamentos de caráter emergencial, mesmo que ultrapasse o limite 
do que dispõe o inciso II do Art. 24 da Lei de Licitações, pois a saúde 
nesse momento é mais importante que regras burocráticas de escolhas 
de aquisição de medicamentos. 

CONCLUSÃO 

Essa assessoria jurídica é favorável a homologação da dispensa de 
licitação de nº 012/2021, por conta da demonstração de 
imprevisibilidade de aquisição do bem e emergência para não evoluir de 
forma aguda, os casos clínicos de pessoas com doenças psíquicas e 
psiquiátricas, causando suicídios e doenças incapacitantes para o 
convívio social. 

É o parecer. 
Salvo melhor juízo. 

Placas-PA, em 12 de março de 2021. 

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA nº 15.670 

Advogado
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