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TERMO DE DISPENSA Nº 024/2021-CPL/COGEC/SESA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.0039.0018/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 

GERADORES ELÉTRICOS, INCLUINDO ENTREGA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 

RETIRADA. 

CONTRATADO: ROBERTA LAIANA GOMES DE MELO MONTE.  

CNPJ: 14.694.736/0001-11. 

VALOR: R$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais). 

Prazo: 90 (noventa) dias 

Fundamentação legal: Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

 

O presente instrumento de justificativa visa cumprir o disposto no art.24, inciso 

lV, da Lei n.º 8.666/93 como antecedente necessário à contratação por dispensa de 

licitação, a qual objetiva Contratação direta emergencial de empresa especializada 

locação de geradores elétricos, incluindo entrega, instalação, manutenção e retirada, 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas previstas nesse instrumento 

para atender as demandas da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

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 (art.24). 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. 

 

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 primeira cláusula do Projeto Básico, A 

necessidade de um processo emergencial no estado dá-se em virtude do quadro 

epidemiológico grave de Covid-19, em que a situação exige, um enfrentamento 

adequado bem como em novembro de 2020 em decorrência de uma tempestade de 

raios que atingiu o município de Macapá, ocorrendo um grande incêndio que danificou 

a subestação de energia elétrica da empresa Isolux, provocando uma interrupção de 

250 MW de carga, afetando o fornecimento de energia de 13 dos 16 municípios do 

Estado durante aproximadamente 30 (trinta) dias; 

Considerando que o Estado se encontra atualmente em período de maior índice 

pluviométrico e em razão disto receia-se desastres naturais de tempestade com intensa 

atividade elétrica como o que ocorreu recentemente no Estado;  

Considerando a carência de fornecimento de energia elétrica para atendimento de 

algumas unidades pertencentes a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá nos 

municípios do Estado, conforme anexo I deste Projeto Básico;  

Considerando que unidades como a CAF, Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, 

responsável pelo armazenamento de remédios, não podem ficar desassistidos de 

energia elétrica e gerador reserva, pois é necessário o controle da temperatura dos 

locais através de ar-condicionado, ventiladores, exaustores entre outros;  

Considerando ainda que a paralização do fornecimento de energia elétrica e ausência 

de Grupo Gerador para atendimento das unidades de saúde essenciais pode causar 

danos irreparáveis à saúde da população amapaense, incluindo risco de morte de 

pacientes; 

 



 
 
II - 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, 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). 

Consta no Projeto Básico o critério objetivo de julgamento e seleção da proposta, 

na cláusula quarta versando que “Adotar-se-á como critério de adjudicação o menor 

valor por item”.  

Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu o 

critério de julgamento, coube a este membro da CPL extrair o vencedor com base no 

Mapa Comparativo de Preços elaborado pelo setorial responsável, fls. 74 do referido 

processo. 

Esclareço ainda que a empresa atende todas as condições de habilitação 

jurídica, fiscal e trabalhista, exigidas no instrumento convocatório, conforme 

minudenciado no Relatório Circunstanciado apenso aos autos do processo. 

 

Ainda com relação a escolha do fornecedor, com relação as especificações 

técnicas mínimas e quantidades constantes no anexo I do Projeto Básico, por se tratar 

de assunto estritamente técnico, este membro da comissão de licitações julgou-se 

incompetente para realizar referida tarefa, submetendo a verificação ao órgão 

demandante, qual seja a COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - S. GESTÃO – CAD. 

 

III – DA ANALISE DE 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. 

 

Deu-se prosseguimento a dispensa de licitação extraindo do mapa comparativo de 

preços a empresa que apresentou o menor preço, a empresa GERA GERADORA – 

LOCAÇÃO DE GERADORES.  (fls. 74). Passei a analisar a documentação de 

habilitação onde solicitei via e-mail, todavia, não fui atendido. Passei a realizar pesquisa 

nos sítios eletrônicos onde constatei que a empresa não possuía a certidão de 

regularidade Federal conforme item 5.1 do PB. Neste sentido desclassifiquei a 

mencionada empresa e partir para análise da segunda colocada, a empresa: ROBERTA 

LAIANA GOMES DE MELO MONTE. 

 Comecei a análise de preço e observei que a segunda colocada apresentava 

preço superior, como dever do membro da CPL tenho como objetivo a economicidade, 

solicitei da mesma o ajuste de valores bem como o de prazo de 45 dias para 90 na sua 

proposta, a qual de pronto o fez e enviou via e-mail, juntamente com toda a 

documentação de habilitação.   

 Diante do relato, procedeu-se com a classificação da empresa ROBERTA 

LAIANA GOMES DE MELO MONTE, por ter atendido o critério de preço e 

documentação de habilitação. 

 Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu o 

critério de julgamento, deu-se prosseguimento a dispensa de licitação extraindo do 

mapa comparativo de preços (fls. 74)  

 

Nota-se que os itens apresentaram valores acima do estimado, Contudo, a 

Instrução Normativa 73/2020 positivou a possibilidade de se extrair o preço máximo a partir 

do custo estimado, com supressão ou acréscimo de determinado percentual, desde que 

devidamente justificado. Veja-se: 

Art. 10. O preço máximo a ser praticado na contratação poderá 

assumir valor distinto do preço estimado na pesquisa de preços 

feita na forma desta Instrução Normativa. § 1º É vedado qualquer 

critério estatístico ou matemático que incida a maior sobre os 

preços máximos. 

 



 
 

§ 2º O preço máximo poderá ser definido a partir do preço 

estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de 

determinado percentual, de forma justificada. 

§ 3º O percentual de que trata o § 2º deve ser definido de forma 

a aliar a atratividade do mercado e a mitigação de risco de 

sobrepreço. 

 

Isso porque não há regra específica que determine qual será o valor máximo, 

cabendo à Administração exercer sua discricionariedade pautada na eficiência e na 

razoabilidade. Os §§2º e 3º do dispositivo acima colacionado ofereceram como parâmetro 

a possibilidade de fixação de percentual inferior ou superior ao custo estimado, de forma 

justificada, aliando-se a atratividade do mercado e a mitigação de risco de sobrepreço. 

 

O valor máximo depende exclusivamente de análise detida do caso concreto, 

exigindo análise de inúmeras situações de mercado, como a restrição de fornecedores, o 

contexto de crise que possa interferir nos valores do objeto, ou mesmo a interdependência 

entre o valor do objeto e o valor do dólar, por exemplo. 

 

Assim, temos como parâmetro o Tribunal de Contas da União manifestandose pela 

possibilidade de se considerar o percentual de 10% como variação normal de mercado, 

mas sem fixar este como percentual máximo de variação. Já o Superior Tribunal de Justiça, 

ao elaborar o seu Manual de Pesquisa de Preços, consignou que os preços superiores em 

30% aos demais deveriam ser considerados excessivamente elevados e, portanto, 

descartados de pronto da pesquisa realizada. 

 

Dito isto, vale ressaltar que a empresa acima citada foi a unica que apresentou o 

menor preço. Cabendo o Secretário de Saúde aprovar ou não este documento. 

 

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, 29 de março de 2021. 

 

 

 

GENE DE LIMA MOREIRA 

Suplente da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0156/2021-SESA 



 
 

 

 

MAYKON DOUGLAS DA ROCHA HAMILKA 

Presidente em exercício 

Membro da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0156/2021-SESA 

 

 

MARCELO VILHENA DE MELO 

Membro da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0156/2021-SESA 
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