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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 

 

TERMO DE DISPENSA Nº 029/2021-CPL/COGEC/SESA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 300101.0005.0137.0005/2021 – GEFAC-COASF/SESA 

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 

JUDICIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

CONSTANTES NESTE INTRUMENTO 

CONTRATADO: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME 

CNPJ: 11.719.882/0001-66 

VALOR: R$ 337.471,20 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte 

centavos) 

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93 

 

A contratação em tela justifica-se pela necessidade de fornecer o medicamento Esilato de 

Nintendanibe, às demandas judiciais instauradas. O medicamento Esilato de Nintendanibe 

(150mg), não é padrão SUS, pois, os membros da CONITEC presentes na 73ª reunião do plenário, 

no dia 06/12/2018, deliberaram por unanimidade recomendar a não incorporação do nintedanibe 

para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiópatica (FPI) no âmbito do SUS, dada pela Portaria nº 

86, publicada no DOU nº 247, seção 1, página 54, em 26 de dezembro de 2018. Considerando 

que as evidências atuais não demonstraram benéficos ao paciente associado a um perfil de 

segurança desfavorável com uma alta taxa de eventos adversos e descontinuação do tratamento. 

O medicamento Esilato Nintendanibe (150mg) por não ser padrão SUS, não é incluso nas 

programações anuais desta coordenadoria e assim, não é item constante em nenhum processo 

de aquisição regular por esta Secretaria. Portanto, a aquisição é em caráter emergencial tendo em 



 
 

vista a iminente falta dos medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, além 

disso, ambos os pacientes tem laudos comprovatórios com alta porcentagem de comprometimento 

pulmonar. 

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. 

 

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 segunda do Projeto Básico, a necessidade de um 
processo emergencial dar-se-á em virtude de se tratar de Medicamentos em cumprimento de 
sentenças judiciais. Ressaltamos ainda que a aquisição é em caráter emergencial tendo em vista 
a iminente falta do medicamento na Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, além disso, 
ambos os pacientes tem laudos comprovatórios com a alta porcentagem de comprometimento 
pulmonar. 



 
 

 
Portanto, este item é imprescindível para dar continuidade ao cuidado e assistência aos 

pacientes em âmbito hospitalar. 
 
É mister esclarecer que a falta desse item, está resultando em danos graves a saúde e a 

integridade física dos pacientes, assim como a perda de vidas. 

 

 

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, 

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 os critérios objetivos de julgamento e seleção da proposta, na 

cláusula cinco, versando que se adotará como um dos critérios de adjudicação o menor valor por 

item.  

Como a autoridade responsável pela elaboração do Projeto Básico elegeu os critérios de 

julgamento, coube a este membro da CPL extrair o vencedor do item 01 com fulcro no despacho 

elaborado pelo setorial responsável, que indicou a empresa DISTRIBUIDORA NS PERPETUO 

SOCORRO LTDA - ME, como a proposta mais vantajosa para a administração pública e que 

cumpre os critérios elencados no Projeto Básico fl. 44 e 45 clausula oitava 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, especificações técnicas mínimas e 

quantidades constantes no Anexo II 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 e análise ao órgão demandante, qual seja a COORDENADORIA 

DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COASF. 

 

Da análise técnica proferida pelo setor competente no dia 06/04/2021, anexada ao 

processo e devidamente assinada pela senhora CLARICE FLEXA DA ROCHA, obteve-se o 

seguinte resultado: “Em referência a análise técnica do item/lote 01, este está apto a ser fornecido 

pela empresa Distribuidora NS Perpetuo Socorro Ltda – ME (CNPJ: 11.719.882/001-66), que 

cumpriu com as exigências legais e técnicas prevista no edital”.  

 

 



 
 

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. 70-

71), pontuando a forma utilizada para seleção da empresa, atendendo a recomendação 

supracitada. 

 

Obteve-se resposta apenas de 1 (um) potencial fornecedor, sendo este, a empresa 

DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ: 11.719.882/0001-66 sagrou-se 

vencedora no item listado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE DESCRIÇÃO UND QNT 
VALOR UNIT 
PROPOSTA 

VALOR TOTAL 
PROPOSTA 

 

01 
Estilato de Nintendanibe, composição sal estilado, 
concentração 150mg, caixa com 60 cápsulas, Marca: 
Genérico Fabricante: Boehringer; Registro Anvisa: 
1036701730002-8 

Cápsulas 720 468,71 337.471,20 



 
 

IV. DA AUSENCIA DE 3 (TRÊS) COTAÇÕES. 

   Por emergência, entende-se uma situação crítica, anômala, que se origina independente 
da vontade da Administração e interfere negativamente no seu bom e regular funcionamento, 
exigindo pronta ação preventiva ou corretiva do ente público, que não encontra na realização do 
processo de licitação o instrumento hábil à resolução desse desequilíbrio.  

   Nesse ambiente, as contratações diretas realizadas com base nessas situações atípicas 
têm por único objetivo suprimir ou mitigar transitoriamente o prejuízo potencial ou efetivo ao 
interesse público, enquanto é providenciado o devido processo licitatório. Portanto, a contratação 
de emergência tem função basicamente acautelatória.  

   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 prejuízos, para reduzir a transmissão comunitária e garantir 
a manutenção dos serviços de saúde, porquanto se depara com a necessidade inadiável de 
contratar o bem citado, visando selecionar licitante habilitado, conforme estabelece o artigo 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

   Consoante apontado nos autos do processo supracitado, observa-se a ausência de três 
cotações, visto após pesquisa realizada, que apenas uma empresa encaminhou cotação de preço, 
tendo a possibilidade de atender com o medicamento necessário (quantitativo) para entrega dentro 
do período estabelecido pelo setor requisitante desta Secretaria de Saúde. Vale ressaltar, no caso 
em tela, que se presta a cumprir o contido no art. 2º, parágrafo 6º, da IN. nº 3 de 20 de abril de 
2017, o dispositivo acima mencionado afirma que:  

“Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos 
seguintes parâmetros:(...) 

§6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 
será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores." 

   Devido a urgência em virtude do fato, não se obteve sucesso na colhida do mínimo 
instituído e consolidado por meio de jurisprudência mencionada, qual seja: a apresentação de no 
mínimo 3 (três) orçamentos de fornecedores distintos, existindo assim, a necessidade de 
justificativa da autoridade competente, admitindo assim, o prosseguimento deste processo 
licitatório. 

 
   Destarte, a partir de análise percuciente deste pregoeiro, por tudo quanto dos autos 
consta, 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 de danos à saúde da população local, 
regional e nacional. 
 
 

 

 



 
 

 

V. DA CONCLUSÃO 

 

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

documentação, não pode o 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, 08 de abril de 2021. 

 

 

 

 

               LOUISE OLIVEIRA CERQUEIRA DA SILVA 

Membro da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0156/2021 
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Presidente da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0156/2021 

 

 MARCELO VILHENA DE MELO 

Membro da CPL/SESA-AP 

Portaria nº 0156/2021 
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