
 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Nº 007/2020-NL/COGEC/SESA 

Homologo o Termo de Dispensa de 

Licitação, nos termos do art. 24, inc. X da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Em: ______/______/__________. 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 

AÇÕES DE PROCEDIMENTO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

PROCESSO Prodoc nº 0002.0205.1851.0003/2020 

OBJETO 
Locação de imóvel para instalação Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado do Amapá – SESA/AP. 

ASSUNTO Dispensa de Licitação 

FUNDAMENTAÇÃO Art. 24, inc. X da Lei 8.666/93 

CONTRATADA JOZIMAR LOPES DOS SANTOS. CPF: 746.028.618-49 

PRAZO 12 (doze) meses 

VALOR DA PROPOSTA 

R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais) mensais, 

totalizando R$ 624.000,00 (Seiscentos e vinte e quatro mil 

reais) anuais. 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a urgência que o caso requer, é imperiosa a 
imediata ocupação em face das ações que vem sendo 
empreendidas pela SESA/AP para combate da pandemia 
COVID-19, bem como o adequado funcionamento e 
desenvolvimento de suas atividades.  
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente dispensa de licitação tem por objeto a locação de imóvel que atenda as 

necessidades da Secretaria de Estado da Saúde – SESA. 

 

 



 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Termo de Dispensa está regido conforme estabelecido no inciso X do Art. 24 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA 

3.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA/AP) compete desenvolver a 

política estadual de saúde através das ações de planejamento, coordenação, supervisão, 

controle e normatização de medidas visando à promoção, prevenção e recuperação da 

saúde do indivíduo e da coletividade, gerir o Fundo Estadual de Saúde; viabilizar a 

assistência à saúde através da universalidade, integralidade e equidade dentro de uma rede 

de serviços, regionalizada e descentralizada, para a melhoria da qualidade de vida da 

população do Estado, observadas as normas do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como 

apoiar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas suas entidades vinculadas e 

exercer outras atribuições correlatas na forma do regulamento. 

3.2. A SESA/AP funciona, em imóvel estadual, localizado na Avenida FAB n° 069 – Bairro: 

Central CEP: 68908-908 - Macapá/AP.  

3.3. Área do Imóvel: 3.181,31m², com aproximadamente 360 servidores. O espaço atual, 

quando comparado com o número de servidores, reflete a necessidade imediata de 

mudança para outra estrutura que comporte de forma mais adequada estes profissionais. 

3.4. Considerando que o Estado não possui outro imóvel público disponível para atender a 

necessidade da SESA. 

3.5. O art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93 prescreve que será dispensável a licitação “para a 

compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 

administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 

desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação”. Nesse 

sentido, na Decisão nº 347/1994, o Plenário do Tribunal de Contas da União entendeu que 

para haver essa caracterização é necessário existir “urgência concreta e efetiva do 

atendimento a situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar 

risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas” e que “o risco, além de concreto e 

efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente gravoso”. 

3.6. Ainda, por ocasião do enfrentamento da epidemia do COVID-19, o prédio da 

Maternidade Zona Norte deverá ser desocupado e desobstruído, e seu material 

imediatamente realocado em novo espaço, para abertura de leitos de isolamento para 

suporte avançado de vida aos contaminados pelo referido vírus. 

3.7. Dessa forma, tendo em vista a urgência que o caso requer, é imperiosa a imediata 

ocupação em face das ações que vem sendo empreendidas pela SESA/AP para combate da 



 
 

pandemia COVID-19, bem como o adequado funcionamento e desenvolvimento de suas 

atividades.  

3.8. A escolha do imóvel e fundamentação do preço encontra-se na justificativa da 

autoridade competente que foi encartada aos autos. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA ESCOLHA DO IMÓVEL 

4.1. O relatório das condições físicas e estruturais do prédio da SESA aponta para 

necessidade da desocupação imediata tendo em vista problemas estruturais (infiltrações), 

elétricos (com sobrecarga de energia e incêndios), acessibilidade (contrariando a Lei nº 

10.098/2000), e a falta de rotas de fuga, que colocam em risco real o patrimônio público, 

documentos e pessoas; 

4.2. O novo prédio encontra-se em malha urbana, na principal via do bairro, com 

construtivos e padrão de ocupação variando entre médio a alto. Possui estrutura de salas, 

lavabos, banheiros, copa, cozinha, elevador e escada rolante, que inclusive possibilitam o 

acesso aos portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida, atendendo de 

maneira satisfatória à população e a necessidade desta Secretaria; 

4.3. Desta forma, a seleção do referido imóvel levou em consideração aspectos 

relacionados à instalação e à localização, especificidades tais que o tornaram „bem 

singular‟, não havendo outro imóvel disponível capaz de atender, com a urgência 

necessária, a compatibilidade e necessidade da Administração; 

4.4. Diante do cenário que se apresenta, existe urgência concreta e efetiva do 

atendimento a situação decorrente do estado emergencial, visando afastar risco de danos à 

saúde e à vida de pessoas, além do mais o risco, além de concreto e efetivamente provável, 

se mostra iminente e especialmente gravoso. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

5.1. O imóvel a ser locado deverá, obrigatoriamente, atender aos requisitos constantes no 
item 07 (sete) do Projeto Básico.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1.  O Contratante/Locatário obriga-se a atender, na íntegra, as obrigações constantes no 
item 13 (treze) do Projeto Básico. 
  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada/Locadora está jungida às cláusulas contidas no item 14 (quatorze) do 
Projeto Básico.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei n°10.520/2002 e art. 49 da Lei n° 10.024/2019, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 



 
 

será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das cominações legais e multas a licitante e a adjudicatária que: 
a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta; 
b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Fazer declaração falsa; 
i) Cometer fraude fiscal; 
j) A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a 
contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 
k) Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa às seguintes penalidades; 
l)  Advertência; 
m)  Multa de: 

m.1) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o imóvel seja 

entregue com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após, o décimo quinto dia 

e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-

aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

m.2) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea “a‟‟, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

m.3) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

 

CLÁUSULA NONA – DA ESTIMATIVA DE VALORES 

9.1. O valor estimado para a referida locação deverá ser de até R$ 52.000,00 (Cinquenta e 

dois mil reais) mensais, com custo total de R$ 624.000,00 (Seiscentos e vinte e quatro 

mil reais) por ano. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE 

10.1. Os preços, os serviços, os detentores dos contratos e as especificações resumidas 

do objeto e as quantidades serão publicadas no Diário Oficial do Estado, em obediência ao 

§ 3º, III do art. 13 do Decreto Estadual nº 3182/2016. 

 



 
 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO CONTRATO 

11.1. A obrigação decorrente da presente dispensa de licitação serão formalizadas por 

instrumento de Contrato, celebrado entre o Governo do Estado do Amapá, representado 

pela Secretaria de Estado da Saúde, e o proprietário do imóvel, que observará os termos da 

Lei nº 8.245/91 e supletivamente da Lei nº 8.666/93, e das demais normas pertinentes. 

11.2. A SESA convocará oficialmente o proprietário do imóvel para, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de descumprimento de cláusulas 

contratuais, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

11.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termo 

aditivo, salvo manifestação formal em contrário das partes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta dias) do seu vencimento. 

11.4. Os efeitos financeiros da contratação só serão produzidos a partir da entrega das 

chaves, precedido de vistoria do imóvel. 

11.5. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a empresa mantém as 

condições de habilitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

12.1. A despesa com a contratação do objeto deste Projeto Básico ocorrerá mediante 
disponibilidade orçamentária, conforme especificado no quadro abaixo: 

 

AÇÃO FONTE 
MODALIDADE DE 

EMPENHO 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

2658 – Manutenção de 

serviços administrativos – 

FES/SESA 

107 – 

Recursos 

Próprios RP 

Ordinário 

309039 – Outros 

Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA REPACTUAÇÃO OU REAJUSTE 

13.1. A repactuação e o reajuste serão implantados em estrita observância dos itens 20 
(vinte) e 21 (vinte e um) do Projeto Básico.  

 

 

 

Desta forma, atendidas as exigências do Art. 26, § único, da Lei nº 8.666/93 e legislação 

complementar, para salvaguardar os interesses da Instituição, submetemos o presente Termo de 

Dispensa de Licitação à apreciação e ratificação de Vossa Excelência e posterior publicação no 

Diário Oficial do Estado como condição para eficácia do ato. 

 



 
 

Macapá, 09 de outubro de 2020. 

 

 

ALYSSON ROBERTO CASSIANO DE SOUZA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Matrícula: 09635311005 
Portaria nº 0271/2020-SESA 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 0271/2020-SESA 
 

 

MAYKON DOUGLAS ROCHA HAMILKA 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 0271/2020-SESA 
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