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PROCESSO DE DISPENSA DE LICIT ACÃO 

Processo Administrativo nº 027 /2020 

Processo de Dispensa de Licitação nº O 1 1 /2020-CPL 

Fundamentação: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, e Lei 13.979/20, Art. 4°. 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados para 
o cnfrentamento da disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo 
Largo do Piauí-PI. 

Interessado: Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí - PI 

Complemento: Documentação para serem tomadas providências 1icitatórias. 

~Lk~~A-
/ Erisvaldo Araújo Costa 

Presidente da CPL 

AUTUAÇÃO 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade de 

Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí, autuei os documentos, que adiante seguem, e para 
constar faço esta autuação. 

~1é.~~~k 
Presidente da CPL 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNIClPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

DO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
PARA: GABINETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados 
para o enfrentamento da disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de 
Campo Largo do Piauí-PJ. 

DATA: 25 de maio de 2020. 

Sr. Prefeito, 

Tendo em vista a necessidade de o município contratar empresa para aquisição de 
insumos (material hospitalar) voltados para o enfrentamento da disseminação do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, pois são materiais de 
essencial importância para o funcionamento da administração municipal, informo e ao mesmo 
tempo solicito a autorização para proceder ao processo de dispensa de licitação, conforme 
previsto no Art. 24, N , da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.979/20, Art. 4°, de acordo com o termo de 
referência e propostas orçamentárias, que seguem em anexo. 

Sem mais para o momento, 

~""~º~~~ 
Presidente da CPL 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 26 de maio de 2020. 

Oficio s/n /2020 

À COMJSSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados 
para o enfrentamento da disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de 
Campo Largo do Piauí-PI. 

Senhor Presidente, 

Considerando a necessidade urgente na prestação dos serviços solicitados, autorizo a 
Comissão Permanente de Licitação analisar a documentação anexa e tomar as providências 
cabíveis, de acordo com a legislação. 

O pagamento será conforme a entrega com recursos oriundos de Orçamento Geral do 
município/receitas próprias, para o exercício financeiro de 2020. 

Sem mais para o momento, 

Rômulo eci Sousa 
Prefeito M icipal 
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A 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 27 de maio de 2020 

DENTAL + SORRISO 
Rua Rui Barbosa, 1776, Bairro Matinha 
CEP 24.929.858/0001-01 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001 -65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados para o enfrentamento da 
disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, 
especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura. 

Atenciosamente, 

/~~l~k.& 
Presidente da Comissão de Licitação 
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A 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 27 de maio de 2020. 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA, 
Av. Nações Unidas, 834, vermelha, Teresina-PI. 
CEP: 64.019.230 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº Ol.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados para o enfrentamento da 
disseminação do Novo Coronavirus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI, 
especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura. 

Atenciosamente, 

/~~~~~ 
Presidente da Comissão de Licitação 
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A 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí, (PI), 27 de maio de 2020. 

INMED HOSPfT ALAR EIRELI 
Av. Das Acacias, S/n, QD. 1, LT. 26, Paineiras I, Abadias de Goias -GO 

Prezado Senhor, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de 
direito público, sediada na Rua João Pereira dos Santos, S/N - Centro, CEP 64.148-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.754/0001-65, através da Comissão Permanente de Licitação 
e seu representante legal, vem à presença de V. Sa., requer orçamento para Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados para o enfrentamento da 
disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI , 
especificados em anexo a serem realizados para esta prefeitura. 

Atenciosamente, 

~~~o~ &,,,,G--
Presidente da Comissão de Licitação 



• 

• 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados 
para o enfrentamento da disseminação do Novo Coronavirus (Covid-19), no Município de 
Campo Largo do Piauí-PI. 

Dispensa de Licitação nº 011/2020 

Exmo. Sr. 
PREFEITO MUNICIPAL 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada através de Portaria, vem à presença 
de V. Exa., apresentar o parecer referente a possibilidade da contratação requerida, o que faz 
da seguinte forma: 

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 ele a Lei nº 8.883/94, e Lei 13.979/20, Art. 
4°, a Comissão Permanente de Licitação reuni u-se com todos os seus membros, em hora, dia 
e local detenninado, tendo nesta ocasião analisado os documentos anexos e a possibilidade 
legal na contratação solicitada de forma direta. 

Nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 24, inciso IV, é dispensável a licitação, sendo 
possível a contração direta nos seguintes casos: 

"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 comprorneter 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 
inintem1ptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
( ... ) 

Ademais, a Lei 13.979, art. 4°, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, destaca: 

Art. 4° 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. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 ··o ___ ,_,,,_ 
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Conforme solicitação para a aquisição dos produtos discriminados, demonstra-se que a 
contratação é urgente e necessária, uma vez que são essenciais para o enfretamento do Novo 
Coronavírus do município, e caso não sejam realizados, podem causar sérios danos à 
população e administração local. 

Demonstra-se ainda, que os produtos foram devidamente especificados e 
quantificados, constatando-se que são suficientes apenas para atender as necessidades 
temporárias do Município. 

Desta forma, conforme o dispositivo legal acima citado, os produtos poderão ser 
contratados de forma direta. 

Analisada a proposta orçamentária, verificou-se que DENTAL + SORRISO, apresentou 
proposta vantajosa para o Município, cotando o valor global de RS 6.200 (seis mil e duzentos 
reais), mediante apresentação da nota fiscal. 

Diante do exposto, esta Comissão indica como firma a ser contratada DENTAL + 
SORRISO, por ter apresentado proposta orçamentária vantajosa para o Município, conforme 
documentos que instruem este procedimento, e submete o presente resultado para apreciação 
por V. Sa., para, se assim entender, Homologar o procedimento de dispensa nº 011/2020 e 
Adjudicar o objeto ao vencedor. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

Campo Largo do Piauí. Piauí, O l de junho de 2020. 

~al~ta~ 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICJPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

Campo Largo do Piauí (PI), 04 de junho de 2020. 

Oficio s/n /2020 

À ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNlCÍPIO 

ASSUNTO: Contratação de empresa para aqu1s1çao de insumos (material hospitalar) 
voltados para o enfrentamento da disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no 
Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Sr. Assessor, 

Segue os autos do procedimento administrativo de dispensa de licitação nº 011 /2020, para 
análise e emissão de parecer jurídico sobre a regularidade do respectivo procedimento. 

Sem mais para o momento, 

Rômul 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNIOPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
Município de Campo Largo do Piauí Estado do Piauí. 

PARECER JURÍDICO 

REFERÊNCLA: PROCESSO DE DISPENSA Nº O 1112020. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

ADMINISTRATIVO. LIClT AÇÃO. 
DISPENSA. Contratação de empresa para 
aquisição de insumos (material 
hospitalar) voltados para o 
enfrentamento da disseminação do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de 
Campo Largo do Piauí-PI. 

O Gabinete do Prefeüo, em atendimento ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, e 
Lei 13.979/20, Art. 4º submete à apreciação desta Assessoria o procedimento administrativo, 
que culminou na dispensa do processo licitatório para contratação de Contratação de 
empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) voltados para o enfrentamento da 
disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19), no Murucípio de Campo Largo do Piauí-PI, 
nos termos do Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.979/20, Art. 4º. 

Dos autos do processo, constam todos os documentos requeridos pela lei nº 
8.666/93, suficientes para desencadear regularmente o procedimento . 

É o relatório, passamos a opinar. 

O procedimento administrativo em análise seguiu todos os requisitos 
formais e materiais previstos em lei , inclusive em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu 
Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

Conforme as características dos serviços objeto deste procedimento, esta 
Comissão verificou que os serviços requeridos enquadram-se no rol de serviços do artigo 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93, sendo assim, dispensável a licitação nos termos do mesmo 
diploma legal. 

Analisada a documentação apresentada pela empresa, DENTAL + 
SORRJSO, verificou-se, que a mesma atendeu às disposições legais. 

Demonstrada a necessidade da aquisição dos produtos de forma direta, 
diante da urgência e real necessidade, em razão disso é indispensável é a realização do 
procedimento administrativo. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

O artigo 24, inciso IV, da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos prevê que na contratação aqui pretendida, é dispensável a realização do 
procedimento licitatório mais complexo, respaldando a legalidade desta contratação, senão 
vejamos: 

"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 particulare , e somente para os bens neces ·árias 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 ref;pectivos contratos; 
(..) 

A Lei 13.979/20, art. 4°, preceitua as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019, destaca: 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, 
sen1iços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 

Diante da documentação acostada aos autos e de sua análise, resta claro 
que a contratação da empresa, é a mais adequada à plena satisfação dos fins buscados nesta 
contratação. 

Com relação à minuta do contrato administrativo, verifica-se que nela estão 
presentes todos os elementos legais necessários, exigidos no artigo 55, da Lei nº 8.666/93. 

Por fim, ressalta-se que devem ser juntados aos autos do processo 
administrativo os comprovantes das publicações do contrato administrativo nos termos do 
parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, bem corno comprovante de informativo ao 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

Desta forma, esta assessoria entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de 
acordo com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da Lei nº 8.666/93 
e Lei l3.979/20 ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta da empresa 
DENTAL +SORRISO, por entender ser dispensável a realização de procedimento licitatório 
mais complexo. 
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f ~ • i- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ .. , 
CNPJ (MF): 01.612.754/0001-65 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Campo Largo do Piauí (PJ), J 5 de junho de 2020 
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• 
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Campo Largo do Piauí-PI, 15 de junho de 2020 

Ofício s/n /2020 

AO GABlNETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: Ratificação de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa para aquisição 
de insumos (material hospitalar) voltados para o enfrentamento da disseminação do Novo 
Coronavírus (Covid-19), no Município de Campo Largo do Piauí-PI. 

Senhor Prefeito, 

Segue processo de dispensa de licitação nº O 11/2020 para ratificação de dispensa de 
licitação para Contratação de empresa para aquisição de insumos (material hospitalar) 
voltados para o enfrentamento da disseminação do Novo Coronavírus (Covid- 19), no 
Município de Campo Largo do Piauí-PI, confonne a Lei 8.666/93, art. 24, IV e Lei 13.979, 
Art. 4°. 

Sem mais para o momento, 

~iii~~ 
Presidente da CPL 


