
 

JUSTIFICATIVAS	QUANTO	AOS	VALORES	
PAGOS	EM	PRODUTOS	DESTINADOS	A	AÇÕES	

DE	COMBATE	À	PANDEMIA	
	

	

Contexto	Geral	

No	mês	 de	março	 (2020),	 os	 fornecedores	 encontraram	 grande	 dificuldade	 em	 atender	 as	

solicitações	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Saúde	 nas	 quantidades	 solicitadas	 para	 pronta	

entrega,	 com	 isso,	 algumas	 compras	 só	 puderam	 ser	 executadas	 na	 totalidade	 no	mês	 de	

abril	(2020).	E	neste	mês	de	mai0	(2020),	alguns	produtos	já	sofreram	variações	de	preço	de	

mercado	conforme	cotações	realizadas.	

	
	
CONSIDERANDO	 a	 Declaração	 de	 Emergência	 em	 Saúde	 Pública	 de	 importância	 Municipal	

disposta	no	Decreto	1.819	de	13	de	março	de	2020;	

	

CONSIDERANDO	a	criação	do	Gabinete	de	Crise	estabelecido	no	Decreto	1.820	de	13	de	março	

de	2020;	

	

CONSIDERANDO	 as	 definições	 de	 medidas	 de	 prevenção,	 controle	 e	 contenção	 de	 riscos,	

danos	e	agravos	à	saúde	pública;		

	

CONSIDERANDO	as	atas	do	Comitê	Municipal	de	Enfrentamento	ao	Coronavírus	(COVID-19);	

	

CONSIDERANDO	toda	a	legislação	pertinente;	

	

CONSIDERANDO	 que	 a	 saúde	 é	 direito	 de	 todos	 e	 dever	 do	 Estado,	 garantido	 mediante	

políticas	sociais	e	econômicas	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,	na	forma	estampada	no	art.	196	da	Constituição	Federal	de	1988;	

	

	

Diversos	 foram	 os	 gastos	 realizados	 pelo	 Poder	 Público	 Municipal,	 visando	 atender	 às	

recomendações	técnicas	da	Organização	Mundial	de	Saúde	e	das	demais	autoridades	de	saúde	

que	enfatizam	a	necessidade	de	cuidados	específicos	para	conter	a	propagação	da	doença	e	

garantir	a	saúde	pública	e	dos	profissionais	que	atuam	diretamente	no	combate	à	pandemia,	

dispensando,	por	vezes,	a	burocracia	imposta	aos	processos	licitatórios	para	garantir	resposta	

rápida	 ao	 avanço	 da	 doença	 da	 forma	mais	 eficiente	 possível,	 justificando-se	 a	 ausência	 de	

processos	licitatórios	pelos	argumentos	a	seguir.	

	

	

� ITEM	 	 1:	 Foi	 solicitada	 a	 compra	 de	 1.000	 máscaras	 cirúrgicas	 em	 12	 de	 março.	

Verificando	 que	 não	 possuímos	 Ata	 de	 Registro	 de	 Preço	 vigente,	 fizemos	 uma	

pesquisa	de	preços	e	as	adquirimos	com	a	Empresa	Drogaria	Andrade	no	valor	R$	2,50	

cada,	 o	 menor	 valor	 encontrado.	 Porém,	 em	 01	 de	 abril,	 houve	 necessidade	 de	

comprar	 mais	 10.000	 unidades.	 No	 entanto,	 não	 conseguimos	 com	 o	 mesmo	

fornecedor	pois	 não	havia	 a	pronta	entrega	e	não	 tinha	previsão	de	entrega.	Assim,	

compramos	com	a	Empresa	Leafar	no	valor	R$	3,90,	pois	 foi	o	menor	preço	entre	os	

outros	orçamentos.	
	



� ITEM	2:	Foi	solicitada	a	compra	de	1.000	máscaras	PFF2	em	12	de	março.	Verificando	

que	 não	 possuímos	 Ata	 de	 Registro	 de	 Preço	 vigente,	 fizemos	 pesquisa	 de	 preço	 e,	

encontrado	o	menor	valor	(R$	6,50	a	unidade),	adquirimos	com	a	Empresa	Serra	Med.	

Porém,	em	28	de	abril,	houve	a	necessidade	de	comprar	mais	400	unidades,	que	foram	

adquiridas	com	a	mesma	Empresa	Serra	Med	a	R$	8,00,	mas	este	ainda	era	o	menor	

preço	de	acordo	com	novas	pesquisas.	

	

	

� ITEM	5:	Foi	solicitado	em	12	de	março	a	compra	de	1000	frascos	de	álcool	em	gel	de	

500	ml.	Verificando	que	não	possuímos	Ata	de	Registro	de	Preço	vigente,	a	aquisição	

foi	 feita	 através	 da	 Empresa	 Leve	 Aromas	 a	 R$	 16,94	 por	 frasco.	 De	 acordo	 com	 a	

pesquisa	realizada	no	momento,	era	a	única	empresa	que	teria	os	produtos	de	pronta	

entrega.	
	

	

� ITEM	6:	Em	25	de	março	adquirimos	com	a	Empresa	Disk	Med	Pádua	240	frascos	de	

álcool	em	gel	no	menor	preço	(R$	10,20)	e	4	galões	de	5	 litros	no	valor	de	R$	49,80,	

também	com	menor	preço	de	acordo	com	o	levantamento	realizado.	
	

	

� ITEM	 7:	 Adquirimos,	 em	 26	 de	 março,	 com	 a	 Empresa	 Drogaria	 Andrade,	 mais	 50	

galões	 de	 5	 litros	 de	 álcool	 em	 gel	 a	 pronta	 entrega,	 apresentando	 o	 valor	 de	 R$	

250,00	 cada	 galão.	 Vale	 lembrar	 que	 necessitávamos	 de	 mais	 produto	 e	 as	 demais	

empresas	 não	 possuíam	 o	 produto	 a	 pronta	 entrega.	 Assim,	 parte	 da	 compra	 foi	

adquirida	 com	 a	 empresa	 especificada	 no	 item	 06,	 e	 o	 restante,	 visando	 atender	 a	

necessidade	para	as	unidades	de	saúde,	com	a	empresa	do	item	07.	
	

	

� ITEM	8:	Foi	solicitado,	em	12	de	março,	a	compra	de	álcool	70°.	Verificando	que	não	
possuímos	Ata	de	Registro	de	Preço		vigente,	conseguimos	228	litros	do	produto	com	a	

Empresa	 KasaMed	 a	 R$	 5,58	 cada	 litro.	 A	 empresa	 apresentou	 o	 menor	 preço	 no	

levantamento	realizado.	No	mês	seguinte,	houve	a	necessidade	de	comprar	mais	300	

litros.	Porém	conseguimos	somente	a	R$	15,30	e	não	mais	no	preço	anterior	que	em	

nova	 pesquisa	 feita	 era	 o	 menor	 preço,	 vencendo	 a	 mesma	 Empresa.	 A	 empresa	

justificou	aumento	do	custo	para	aquisição	do	produto.	
	

	
	
	

	

� ITEM	 11:	 Foi	 solicitada	 a	 compra,	 em	 12	 de	 março,	 de	 160	 aventais	 tipo	 capote.	

Verificando	que	não	possuíamos	Ata	de	Registro	de	Preço,	adquirimos	o	produto	com	a	

Empresa	Disk	Med	 Pádua.	 Porém,	 a	mesma	 tinha	 somente	 80	 unidades	 a	 R$	 1,50,	 o	

menor	preço	conforme	levantamento	realizado.		
	
	

� ITEM	 12:	 Foi	 realizada	 a	 compra	 de	 mais	 80	 aventais	 tipo	 capote	 com	 a	 Empresa	

Brafort,	 em	23	 de	março,	 no	 valor	 de	 R$	 2,09	 cada.	 Esta	 empresa	 ficou	 em	 segundo	

lugar	 no	 levantamento	de	 preços	 realizado	 e	 foi	 a	 fornecedora	 que	 complementou	 a	

primeira	compra	(item	11).	

	

	



� ITEM	13:	Foi	solicitada	a	compra	de	macacões	de	proteção	em	18	de	março.	Ressalto	

que	não	tínhamos	Ata	de	Registro	de	Preço	vigente.	Assim,	compramos	com	a	Empresa	

Obra	Decor		a		R$	31,50.	Porém,	a	empresa	tinha	apenas	50	unidades	para	entrega.		O	

valor	pago	foi	o	menor	valor	encontrado	no	mercado	em	levantamento	realizado.	

	

	

� ITEM	14:	Houve	a	necessidade	de	comprar	mais	1.000	macacões	(item	13)	para	uso	dos	

profissionais	que	fazem	a	sanitização	e	higienização	dos	veículos	da	Secretaria	de	Saúde	

em	 razão	 da	 pandemia,	 sendo	 os	mesmos	 utilizados	 também	 pelos	 profissionais	 das	

ambulâncias	 e	 demais	 funcionários	 que	 trabalham	 em	 veículos,	 barreiras	 sanitárias	 e	

demais	ações	ligadas	à	pandemia	pela	SESAU.	No	entanto	conseguimos	complementar	

a	compra	do	item	anterior	com	a	empresa	Portugall	Empreendimentos	no	valor	de	R$	

37,00,	mais	caro	que	o	anterior,	ora	segundo	colocado	na	pesquisa	de	preços.	

			

	

� ITEM	 16:	 Foi	 solicitada	 a	 compra	 de	 200	 óculos	 de	 proteção	 em	 12	 de	 março.	

Considerando	 que	 não	 possuímos	 de	 Ata	 Registro	 de	 Preço,	 os	 mesmos	 foram	

adquiridos	 com	 a	 Empresa	 Portugal	 Empreendimento	 no	 valor	 de	 R$	 16,00	 cada.	

Conforme	levantamento	de	preço,	esta	foi	a	empresa	que	apresentou	o	menor	preço.	

	

� ITEM	 17:	 Foi	 solicitada	 a	 compra	 de	 mais	 250	 óculos	 de	 proteção	 em	 abril.	 Foi	

comprado	 novamente	 com	 a	 mesma	 Empresa	 que	 nos	 forneceu	 anteriormente	 no	

preço	 mais	 acessível	 (R$	 12,50),	 pois,	 segundo	 o	 fornecedor,	 ele	 conseguiu	 um	 lote	

mais	barato	e	 repassou	este	desconto	ao	Município.	As	novas	 aquisições	 se	devem	a	

implantação	 de	 novos	 serviços	 demandando	 aumento	 no	 quantitativo	 estimado	 para	

compras.	

	

		

� ITEM	18:	Foi	solicitada,	em	12	de	março,	a	compra	de	papel	toalha,	uma	vez	que	nosso	

estoque	não	atenderia	a	ocasião	e	não	havia	saldo	em	nossa	Ata	de	Registro	de	Preço.	

Foram,	então,	adquiridos	300	fardos	de	papel	toalha	com	a	Empresa	Brafort	a	R$	10,47,	

correspondendo	ao	estoque	total	da	empresa,	pois	era	o	menor	preço	no	levantamento	

de	preços	realizado.	

	

	

� ITEM	19:	Foi	solicitada,	em	abril,	a	compra	de	mais	papel	toalha	(item	18).	Adquiriu-se	

com	a	Empresa	Portugal	Empreendimentos	a	quantidade	de	750	 fardos	do	material	a	

R$	 15,00.	 Houve	 a	 necessidade	 da	 escolha	 de	 outra	 empresa,	 pois	 a	 fornecedora	

anterior	não	tinha	mais	estoque	para	atender	à	necessidade	do	Município,	sendo,	pois,	

a	atual	empresa,	a	terceira	colocada	no	levantamento	de	preços	realizado.	Ocorre	que	

a	 segunda	 colocada	 não	 retornou	 as	 solicitações	 feitas,	 sendo	 excluída	 em	 razão	 da	

urgência	na	aquisição	do	produto.	

	

� ITEM	29:	Foi	realizado	levantamento	em	nosso	estoque	e	verificou-se	que	a	quantidade	

do	 medicamento	 seria	 insuficiente	 para	 tratar	 pacientes	 em	 razão	 da	 iminente	

pandemia,	 gerando,	 assim,	 a	 necessidade	 da	 compra	 do	 Medicamento	 Dipirona	 em	

caráter	 emergencial,	 haja	 visto	 que	 ainda	 não	 havia	 processo	 licitatório	 concluído.	 A	

licitação	veio	a	ocorrer	somente	no	dia	05/05/2020.	

	

	

Lidiane	Pontes	
Coordenadora	do	Fundo	Municipal	de	Saúde	


