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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 72-B /2020 - CPL/SESA 

 

PROCESSO: 300101.0005.2584.0108/2020 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA REAL 

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

ADJUDICADO: LIFE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. 

CNPJ: 30.021.452/0001-10. 

VALOR: R$ 494.279,50 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E 
NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para subsidiar as ações e medidas 
de controle e prevenção do novo coronavírus (COVID-19) da Secretaria de Saúde do Estado do 
Amapá (SESA/AP) de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste 
instrumento. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020.   

 

Exmo. Sr.  Secretário, 

 

 Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente justificativa sobre dispensa de 
licitação, em favor da empresa LIFE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
30.021.452/0001-10, que tem como objetivo a COMPRA EMERGENCIAL Aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do novo 
coronavírus (COVID-19) da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (SESA/AP), de acordo com 
as especificações contidas no Anexo do Projeto Básico.   

1. JUSTIFICATIVA  

  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”; 
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 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: 
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, e atendimento 
médico – hospitalar, atendimento psicológico e social; 

 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 nas boas práticas e experiências bem exitosas no Brasil (p.ex. Piauí, Ceará) e em 
outros países (por exemplo, na Espanha), e manifestações técnicas das autoridades locais (por exemplo, 
Pareceres Técnicos Nº 002 e 003/2020-CEDEC/AP, Nota Informativa do Ministério da Saúde Nº 05/2020-
DAF/SCTIE/MS), recomendações do MP/AP (p.ex. Recomendação Nº 10/2020), e a criticidade da curva 
de contágio verificada no Amapá. 

2. FUNDAMENTACAO JURÍDICA LEGAL 

 É patente a urgência em relação de emergência de saúde pública, conforme Lei Federal 
n°13.979/2020, bem como, dos Decretos Estaduais n° 1.375, 1.376 e 1.377/2020, do Estado do Amapá-
AP, que consideram que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle 
de riscos, danos e agravos à saúde pública; 
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 Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

 Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
“IV- 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;” (grifou-se) 

 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 
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 a 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.  

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 mister, 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.  
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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 objeto desejado, visando selecionar 
licitante habilitado, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93. 

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 
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. 

3. CONCLUSÃO  

Destarte, a partir de análise percuciente desta comissão, 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. 

Quanto à escolha da Contratada, esta se encontra diretamente ligada a três fatores, a saber:  

1) PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO PELO SEU CARÁTER EMERGENCIAL; 
2) APRESENTAÇÃO DOCUMENTALMENTE IDÔNEA DA LICITANTE;  
3) POSSUIR ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE PROCESSO 
(GARANTIA DE ENTREGA DO OBJETO);  
4) OFERTA DE PREÇO COMPATÍVEL COM MERCADO. 

Em vista dos argumentos apresentados, a decisão de adjudicar a licitante LIFE 
MEDICAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, deu-se, principalmente, em decorrência do 
FATOR PRAZO DE ENTREGA e MENOR PREÇO, pois dentre as propostas apresentadas FOI A DE 
MENOR PRAZO POSSÍVEL CONCOMITANTEMENTE COM EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA 
EFETIVA ENTREGA DO OBJETO (GARANTIA DE ENTREGA) para atender a demanda emergencial 
do estado ALINHADA COM A DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA dentre as propostas apresentadas, estando 
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compatível com o mercado nacional. Na oportunidade, passo a demonstrar os itens e quantitativos 
adjudicados por este licitante:  

Item Descrição Quantitativo P. unitário Valor Total 

01 Luva cirúrgica, material: látex 
natural, tamanho: 6,5 esterilidades: 

estéril, Apresentação: lubrificada 
c/pó; tipo uso: descartável, formato: 

anatômico, aplicação: 
Antiderrapante. Registro Anvisa: 

1018242004. 

 

11.700  

PARES 

 

 

R$ 2,30 

 

 

R$ 26.910,00 

02 Luva cirúrgica, material: látex 
natural, tamanho: 7,0 esterilidades: 

estéril, Apresentação: lubrificada 
c/pó; tipo uso: descartável, formato: 

anatômico, aplicação: 
Antiderrapante. Registro Anvisa: 

1018242004. 

 

15.600 

PARES 

 

 

R$ 2,30 

 

 

R$ 35.880,00 

03 Luva cirúrgica, material: látex 
natural, tamanho: 7,5 esterilidades: 

estéril, Apresentação: lubrificada 
c/pó; tipo uso: descartável, formato: 

anatômico, aplicação: 
Antiderrapante. Registro Anvisa: 

1018242004. 

 

14.300 

PARES 

 

 

R$ 2,30 

 

 

R$ 32.890,00 

04 Luva cirúrgica, material: látex 
natural, tamanho: 8,0 esterilidades: 

estéril, Apresentação: lubrificada 
c/pó; tipo uso: descartável, formato: 

anatômico, aplicação: 
Antiderrapante. Registro Anvisa: 

1018242004. 

 

9.100 

PARES 

 

 

R$ 2,30 

 

 

R$ 20.930,00 

05 Avental/Jaleco descartável manga 
longa Gramatura 50g/cm, manga 
longa com punho elástico). Registro 
Anvisa: 81648610004 

  

31.525  

UNIDADES  

 

R$ 11,98 

 

R$ 377.669,50 

 VALOR TOTAL DOS ITENS ARREMATADOS R$ 494.279,50 

 Diante o exposto, se sabe que nas contratações diretas, a escolha do contratado é opção 
discricionária do gestor (autoridade competente), desde que satisfeito os requisitos dispostos no Art. 26 
da Lei 8.666/93: no caso em tela a autoridade compete em busca do menor preço, e de acordo com 
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mapa comparativo é visível tal economicidade, o qual ocasionou a escolha do contratado, neste sentindo, 
reitero, que seja ratificado pela autoridade competente tal justificativa.   

Desse modo, com fulcro Art. 4º, §1° da Lei nº 13.979/2020; 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: 215/216 – Transferência Fundo a Fundo Recursos – SUS/Pandemia COVID-19;  
Ação: 2624 – Assistência Farmacêutica;  
PO: 0829 -Emergência em Saúde Pública; 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.  

Isto posto, submeto a presente Justificativa para ratificação e, após tal procedimento, seja 
determinada sua publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina o artigo 26, da Lei n° 
8.666/93, como condição de sua eficácia. 

  

Macapá-AP, 19 de outubro de 2020. 

 

 

 

EDER RODRIGUES FARIAS 
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MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 

Membro CPL/SESA-AP 
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