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Ratifico na forma da Lei nº 8.666/93: 

EM: ____/____/2020. 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 

Decreto nº 1722/2020 

 

TERMO DE DISPENSA Nº 088-B/2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.0052.0430/2020  

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

FUNDAMENTO LEGAL: §1° e Art. 4º, da Lei 13.979/2020; Caput, Art. 4º, do Decreto Estadual n° 1.375 
de 17 de março de 2.020. 

ADJUDICADO: BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI 

CNPJ: 09.220.655/0001-40 

VALOR: R$ 4.523.492,00 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E VINTE TRÊS MIL QUATROCENTOS 
E NOVENTA E DOIS REAIS) 

OBJETO: Aquisições do CEAF para garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, geralmente 
de uso contínuo, utilizado em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, a fim de atender as necessidades 
das unidades assistenciais de saúde vinculadas a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amapá 
–SESA/AP 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de licitação, 
em favor da empresa BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 09.220.655/0001-40, que tem 
como objetivo a Aquisições medicamentoso, geralmente de uso contínuo, utilizado em nível ambulatorial, 
cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo 
Ministério da Saúde, a fim de atender as necessidades das unidades assistenciais de saúde vinculadas 
a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amapá –SESA/AP.   

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 088_2020/SESA  

PLANILHA - RESUMO DE ESCOLHA DE LICITANTE VENCEDORA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, 
ANTISSÉPTICOS E DEGERMANTES 

LOT DESCRIÇÃO APRES. QND RAZÃO SOCIAL 
VALOR 

PROPOSTA 
VALOR TOTAL 

PROPOSTA 
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6 
CICLOSPORINA - Concentração: 100 mg 
; forma farmacêutica: cápsula mole. 

Cápsula 20.000 
BRASIL MEDICAMENTOS 

EIRELI 
R$ 12,34 R$ 246.800,00 

27 

GOSSERRELINA- Concentração: 
10,80mg; forma farmacêutica; 
INJETÁVEL (POR SERINGA 
PREENCHIDA) 

Seringa 120 
BRASIL MEDICAMENTOS 

EIRELI 
R$ 3.129,78 R$ 375.573,60 

28 
HIDROXIUREIA - Concentração:500mg; 
forma farmacêutica: CAPSULA 

Cápsula 3.600 
BRASIL MEDICAMENTOS 

EIRELI 
R$ 3,43 R$ 12.348,00 

29 
ELTROMBOPAGUE OLAMINA - 
Concentração: 25mg; forma 
farmacêutica: COMPRIMIDO 

Comprimido 1.800 
BRASIL MEDICAMENTOS 

EIRELI 
R$ 281,18 R$ 506.124,00 

31 
PENICILAMINA- Concentração: 250mg; 
forma farmacêutica: CAPSULA 

Cápsula 1.200 
BRASIL MEDICAMENTOS 

EIRELI 
R$ 805,20 R$ 966.240,00 

36 
TRIPTORRELINA- Concentração: 
11,25mg; forma farmacêutica: 
INJETÁVEL (POR FRASCOAMPOLA) 

Ampola 960 
BRASIL MEDICAMENTOS 

EIRELI 
R$ 2.517,09 R$ 2.416.406,40 

Total Global R$ 4.523.492,00 

 

Em dezembro de 2019, em Wuhan, China, um novo coronavírus (SARS-COV-2) foi identificado 
como causa de doença respiratória aguda grave (COVID-19). Em janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto como uma emergência de saúde pública de interesse 
internacional (ESPII) e, em março de 2020, com a disseminação do vírus em diferentes países, foi 
declarada a pandemia; 

Considerando que a Constituição Federal de 1988, na Seção II, em seu artigo 196, dispõe que: in 
verbis: 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”; 

Considerando, ainda, as atribuições da vigilância epidemiológica pautada na Lei nº 8.080 de 1990, 
que se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle 
das doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos: 

“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. 
(...) 
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS): 
I - a execução de ações: 



 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 

 

Página 3 de 6 
 

a) de vigilância sanitária; 
b) de vigilância epidemiológica; (...)” 

Considerando a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(2019-nCov); 

Considerando a Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas que poderão ser 
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
de Coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (COVID-19) importa na disponibilidade 
direta, de urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos; 

A partir deste cenário, se reconheceu a grave ameaça à saúde pública e a necessidade de 
preparação dos serviços para possível recepção de número alto de pacientes com insuficiência 
respiratória aguda grave decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), bem como quanto a iminente 
tensão e sobrecarga das unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos 
da disponibilidade de leitos de Medicina Crítica, equipamentos de proteção individual (EPIs), fármacos 
específicos e outros insumos, equipamentos médico hospitalares, dentre outros. 

Considerando a Recomendação nº 010/2020/GAB/PGJ do MP/AP, do dia 06/05/2020, da qual 
destaca-se: 

“(...) CONSIDERANDO que o Amapá supera 1,9 (mil e novecentos) pessoas 
infectadas, apontado pelo ranking do Ministério da Saúde como o 5° (quinto) 
maior do país, empatado com o Estado de São Paulo; (...) 
CONSIDERANDO que, até 01 de maio de 2020, ao menos 55 (cinquenta e 
cinco) 
pacientes, suspeitos ou efetivamente contaminados pelo COVID-19 aguardam 
transferência no Hospital de Emergências, alguns em estado grave e alocados 
nos corredores da Unidade de Saúde; (...) 
CONSIDERANDO a URGENTE necessidade da implantação e 
disponibilização de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de 
equipamentos e insumos para os Hospitais, tais como Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs, medicações, além da contratação de mais 
profissionais para o enfrentamento da crise de saúde pública decorrente da 
pandemia do COVID-19; (...) 

Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica especial, que permita que os 
órgãos da Administração Pública Estadual realizem ações emergenciais de prevenção, mitigação, 
preparação e resposta visando o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse 
público, bem como ações para minimizar os danos e agravos à população e a economia do estado; 

Com base no Art. 4º, da Lei n.º 13.979/2020 e no inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), FICAM DISPENSADOS DE 
LICITAÇÃO AS AQUISIÇÕES DE BENS NECESSÁRIOS às atividades de prevenção, mitigação, 
preparação e resposta a propagação do Coronavírus - Covid-19, de prestação de serviços e de obras 
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relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 
máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

“Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive 
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que 
trata esta Lei.” 

Note-se, pois, que a Lei autoriza a dispensa de licitação para contratações de bens, serviços ou 
obras em situação de emergência fundada na premissa de que a adoção de procedimentos positivos de 
licitação acarretaria sérios danos à proteção da coletividade na atual situação em questão. As 
formalidades procedimentais contribuiriam para demora natural à sua efetivação, impossibilitando a 
contratação dentro de prazo compatível para evitar danos provenientes deste surto que vem causando 
grande número de óbitos em âmbito internacional e nacional, não restando outra opção mais lépida, a 
não ser a contratação direta do objeto em questão, nos moldes da dispensa de licitação, com fulcro no 
inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93.  

Desse modo, a hipótese tratada apresenta-se como um dos casos em que a Administração pode 
(e deve) efetivamente dispensar o processo licitatório, realizando a contratação direta para não ocasionar 
maiores danos e impedir o aumento do número de óbitos na rede hospitalar do estado, além de garantir 
a manutenção dos serviços de saúde em respeito ao bem maior que neste caso é o direito à saúde e a 
vida, conforme Art. 5º e 6º da Constituição Federal de 1988. 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).” 
(grifou-se) 

As contratações de bens, insumos e serviços, inclusive os de engenharia decorrentes do 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional foram contempladas com 
regramento especializado que consta da Lei nº 13.979/2020, supramencionada. Importante observar que 
a SITUAÇÃO PONTUAL E SINGULAR que assola o país e o mundo recomendou um tratamento 
diferenciado para as contratações no afã de minimizar a ocorrência de potenciais prejuízos, em uma 
ponderação necessária entre, de um lado, O DIREITO À VIDA E À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA 
E, de outro, O PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE ADMINISTRATIVA. 

Assim sendo, a dispensa de licitação disciplinada pela Lei nº 13.979/2020 inaugura uma hipótese 
específica de contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação 
decorrente da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel legislação, além de 
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possuir destinação específica, é do tipo temporária, ou seja, somente pode ser invocada enquanto 
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Considerando a situação de extrema urgência e emergência, a lei procurou abarcar uma hipótese 
de contratação direta específica e temporária, em que pese guardar inspiração em algumas das 
disposições regulares das contratações emergenciais disciplinadas pela Lei nº 8.666/93. Note-se que as 
contratações diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei nº 13.979/2020 não se confundem em 
absoluto com as contratações emergenciais típicas, seja pelo procedimento diferenciado tratado pela 
norma, seja pela aplicação direcionada e temporária. 

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, por tudo quanto dos autos consta, e 
conforme justificativa para todas as hipóteses para figurar-se a contratação direta da empresa estão 
preenchidas, uma vez que existe urgência concreta, real e efetiva do atendimento à situação decorrente 
do estado emergencial, visando prevenir e combater o risco real de óbitos dos pacientes 
hospitalizados por ocasião da infecção do COVID-19. 

Considerando que os preços propostos pelos fornecedores ficaram acima dos estimado, ficando 
a cargo da autoridade competente a decisão pela aquisição, conforme preconiza a lei nº 13.979/2020 em 
seu artigo 4º - E no parágrafo 3º item I e II: 

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do § 
1º deste artigo não impedem a contratação pelo poder público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, 
desde que observadas as seguintes condições:       (Incluído pela Lei nº 
14.035, de 2020) 
I – negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de 
classificação, para obtenção de condições mais vantajosas; e       (Incluído 
pela Lei nº 14.035, de 2020) 
II – efetiva fundamentação, nos autos da contratação correspondente, da 
variação de preços praticados no mercado por motivo 
superveniente.       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) 

 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada aos fatores apresentados 
no RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE PROCESSO apenso aos autos.  

Desse modo, com fulcro no §1° do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e Art. 4º, Caput, do Decreto 
Estadual n° 1.375/2020, a presente despesa reverte-se de legalidade visto que o valor da mesma está 
compatível com o objeto pretendido, além da existência de recursos orçamentários, que asseguram o 
pagamento da obrigação decorrente conforme: 

Fonte: 107 – SUS/COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica; 
Plano Orçamentário: 0829 – Enfrentamento da Pandemia COVID; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  
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Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado em vista do Princípio da Publicidade da 
Administração Pública. 

Macapá-AP, 16 de março de 2021. 

 

 

 
GENE DE LIMA MOREIRA 
Suplente da CPL/SESA-AP 
Portaria nº 097/2021-SESA 

 
Marcelo Vilhena de Melo 

Membro da CPL/SESA-AP 
Portaria nº 097/2021-SESA 

 
 

Maykon Douglas da Rocha Hamilka  
Presidente em exercício da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 097/2021-SESA 
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