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TERMO DE DISPENSA Nº 0142/2020-CPL/COGEC/SESA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00101.0005.2698.0142/2020 

OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada em locação, fornecimento, 

reposição, desinfecção e higienização em hotelaria hospitalar e cirúrgica, esterilização de alta 

complexidade em hotelaria cirúrgica para o Centro de Atendimento COVID IV - Hospital 

Universitário pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA/AP). 

CONTRATADO: GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (CNPJ 70.487.814/0001-88). 

VALOR: R$ 624.024,00 (Seiscentos e vinte e quarto mil e vinte e quarto reais). 

Prazo: 90 (noventa) dias. 

Fundamentação legal: Art. 4, da Lei n.º 13.979/2020, dentre outras. 

 

A aquisição em tela justifica-se pela necessidade de atender as demandas das equipes 

assistenciais de prevenção e combate à Pandemia do novo Coronavírus COVID-19 tendo em 

vista que as ações de combate ao novo Coronavírus (Covid-19), nos casos de agravamento 

requer a implementação de medidas de suporte especializada e diferenciadas e de custo 

elevado, pois a ausência deste equipamento pode acarretar em perdas de vidas por falta de 

suporte adequado a um tratamento de saúde complexo. 

Sabe-se que todas as compras e contratações realizadas por entes públicos seguem 

obrigatoriamente regulamentações legais, sendo esta regra fundamentada especialmente no art. 



 
 
37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, determinando que obras, serviços, compras e 

alienações devam ocorrer por meio de licitação. 

 

No entanto a Lei nº 8.666/1993 possibilita exceções a esta regra como a dispensa de 

licitação. Neste expediente, aplica-se a hipótese do art. 24, inciso lV, da mencionada Lei.  

 

O referido texto leciona que a licitação será dispensável 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 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 ininterruptos, contados 

da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

 

No mais, do que se trata essa dispensa, a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, em seu art. 4, menciona que é dispensável a licitação para aquisição ou 

contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento 

da emergência de saúde causada pelo COVID-19. 

 

 

I – DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

 

O doutrinador Marçal Justen Filho, assim define o que seja uma situação de emergência: 

 

“No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 

atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria 

risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 

pressupões certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo 

licitatório propiciara a concretização do sacrifício a esses valores.” (Marçal Justen 

Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª Edição. 

Dialética). 

 

Nem sempre é possível se instaurar um procedimento licitatório, ou que, ainda que 

venha a ser instaurado, a sua conclusão demandaria tempo, o que não se dispõe a Secretaria de 

Estado da Saúde em virtude de exiguidade de prazo disponível e da urgência de atendimento, 

além da verificação de entraves que possam vir a ocorrer, como impugnação de edital, 

interposição de recursos, dentre outros. 

 



 
 

In casu, conforme se extrai da cláusula terceira do Projeto Básico, a necessidade de um 

processo emergencial dar-se-á em virtude do quadro epidemiológico grave de Covid-19, em que 

a situação exige, do Estado, um enfrentamento adequado bem como execuções rápidas das 

ações de controle, justificada pela necessidade do Poder Executivo do Estado do Amapá de 

adotar medidas sanitárias urgentes com vista a garantir o restabelecimento das sadias condições 

de vida da população, bem como assegurar o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana. 

 

O desabastecimento e a consequente necessidade de aquisição emergencial deste item 

decorrem de diversos fatores. Destaca-se, por exemplo, a quantidade de produtos desertos ou 

fracassados nos processos regulares, resultando na falha da aquisição de diversos produtos. 

Outro ponto a ser destacado, foi o grande número de pedidos de cancelamento de ata e 

empenho, reequilíbrio de preço e trocas de marca, devido à pandemia de COVID-19, a qual 

resultou no aumento, a nível mundial, do preço de medicamentos e correlatos, e na falta de 

alguns itens no mercado. 

 

 

II – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

 

O delicado contexto da contratação emergencial não autoriza a celebração do ajuste 

com qualquer fornecedor/prestador do serviço. Mesmo nas dispensas por emergência, a rigor, é 

impreterível observar a necessidade de prévia formalização do procedimento, instruindo-o, 

dentre outros elementos, com a justificativa do preço e razão de escolha do fornecedor (art. 26, 

parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93). 

Como o responsável pela elaboração do Projeto Básico não elegeu os critérios de 

julgamento, coube a este membro da CPL extrair os vencedores com base no Mapa 

Comparativo de Preços elaborado pelo setorial responsável, fl. 56 do referido processo. 

Esclareço ainda que a empresa atende todas as condições de habilitação jurídica, fiscal 

e trabalhista, exigidas no Projeto Básico, conforme minudenciado no Relatório Circunstanciado 

apenso aos autos do processo. 

 

 

III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

 

A justificativa de preço é um dos requisitos indispensáveis a formalização do processo 

de contratação por dispensa de licitação, a teor do inciso lll do Parágrafo Único do artigo 26 da 

Lei de Licitações, posto que o objetivo dos procedimentos aquisitivos é selecionar a proposta 



 
 
mais vantajosa para a administração, considerando o caráter excepcional das ressalvas de 

licitação. 

 

No Informativo de Licitações e Contratos nº 377, o Tribunal de Contas da União - TCU 

concluiu que a legislação, no caso de dispensa de licitação, “não impõe regras objetivas quanto 

à quantidade e à forma de seleção do contratado”: 

 

“No caso de dispensa de licitação, a legislação não impõe regras objetivas quanto à 

quantidade de empresas chamadas a apresentarem propostas e à forma de seleção 

da contratada, mas determina que essa escolha seja justificada (art. 26, parágrafo 

único, da Lei 8.666/1993)”. 

 

O Núcleo de Cotação de Preços – NCP, vinculado à Coordenadoria de Gestão de 

Compras – COGEC, segundo o organograma da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, é o 

setor responsável pelo levantamento da pesquisa mercadológica e confecção do Mapa 

Comparativo de Preços. 

 

Nota-se acostado aos autos justificativa do Núcleo de Cotação de Preços – NCP (fls. 46-

47), pontuando a forma utilizada para seleção das empresas, atendendo a recomendação 

supracitada. 

 

Extraiu-se do mapa comparativo de preços a única empresa que enviou proposta para o 

objeto em questão, apresentando um valor dentro do estimado no Projeto Básico. Assim, a 

empresa GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, 

CNPJ: 70.487.814/0001-88 sagrou-se vencedora para a contratação emergencial. 

 

 
Fonte: PRODOC 0142, fl. 85 

 

 

 



 
 
IV. DA CONCLUSÃO 

 

Como a Comissão Permanente de Licitação tem a função de examinar e julgar toda a 

documentação, não pode membro desta comissão omitir-se sob pena de incorrer dolo ou culpa.  

 

Dito isto, e de tudo que se pode extrair dos autos do processo, concluo que a empresa 

apresentou todos os documentos de habilitação mínimos exigidos para contratação e foi 

aprovada pela equipe técnica.  

  

   

 

Macapá-AP, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

GENE DE LIMA MOREIRA 

Membro da CPL/SESA-AP 
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ELSO GEMAQUE E GEMAQUE 

Presidente em exercício da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0369/2020-SESA 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 

Membro da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0369/2020-SESA 

 

 

LEANDRO PAULO RAMOS FERREIRA 

Membro da CPL/SESA-AP 
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