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Decreto 2802/2017 
 
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 
 
 

PROCESSO SIGA Nº 00052/SVS/2021  
ASSUNTO: Dispensa de Licitação 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I da Lei 14.217/2021.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA 
LABORATORIAL NA DIRETORIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL (DEVL) – 
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM 
PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 2020. 
ADJUDICADO: BECKMAN COULTER DO BRASIL COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE 
LABORATÓRIO LTDA. 
CNPJ: 42.160.812/0006-59 
VALOR TOTAL: R$ 2.905.763,07 (dois milhões e novecentos e cinco mil e setecentos e sessenta e três 
reais e sete centavos) 
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, Podendo ser prorrogados por períodos sucessivos conforme Art. 14. Da Lei 
14.217/2021. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão 
através do seguinte recurso: Fonte (215); Ação: (2616) - Programa de Trabalho nº (0022) – 
(TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS - SUS/PANDEMIA COVID 19); Natureza de 
Despesa nº (449052). 
 

DADOS ADJUDICADO 

ADJUDICADO: BECKMAN COULTER DO BRASIL, COM. E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA. 
CNPJ: 42.160.812/0006-59 
VALOR TOTAL: R$ 2.905.763,07 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINCO MIL E 
SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) 
Rua B-Firenze Business Park, 895, 911 e 927 – Pachecos Palhoça/SC - CEP 88135-010  
 

LOTE  ESPECIFICAÇÃO UNID QTD. PROPOSTAS 
VALOR UNT 

PROPOSTAS 
VALOR TOTAL 

19 ESPECTROMETRIA DE MASSA Equipamento de Espectrometria de 
Massa – MALDITOF – com as seguintes especificações: 1. 
Equipamento automatizado para teste de identificação de bactérias, 
fungos, leveduras e micobactérias utilizando-se da tecnologia 
MALDITOF - Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of 
Flight; O equipamento deverá: · Possuir Banco de Dados de 
Identificação de microorganismos pré-estabelecido e com atualizações 
periódicas anuais ou sempre que houver atualização, garantidas pela 
empresa vencedora, · Permitir identificação dos micro-organismos 
oriundos de placas de meio de cultura, oriundos de meios de cultura 
líquidos, bem como diretamente de amostras clínicas (capaz de realizar 
identificação direto da amostra de urina e hemoculturas positivas); · 
Realizar detecção de mecanismos de resistência bacteriana por meio de 

Unidade 01 R$ 2.409.000,00 R$ 2.409.000,00 
(DOIS MILHÕES E 
QUATROCENTOS 
E NOVE MIL 
REAIS) 
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protocolo específico fornecido pelo fabricante; · Ser capaz de realizar 
tipagem de micro organismos com finalidade de identificação precoce 
de surtos epidêmicos (epidemiologia molecular); · Possuir dimensões 
máximas de 800, 1000, 1500 mm (comprimento, largura, altura) 
compatíveis para uso em bancada; · Dispor geração de software não 
descontinuados, comercialmente disponível no Brasil; · Possuir Banco 
de Dados aberto que permita ao usuário realizar o upload de 
espectrogramas de bactérias atípicas não existentes no Banco de 
Dados do equipamento; · Ter capacidade de identificação de, no 
mínimo, 96 isolados/corrida; · . Possuir módulo de íons positivos e 
negativos, permitindo que seja utilizado para diagnóstico e o último para 
pesquisa. · Possuir tubo de voo de no máximo 1,50m; · Permitir fácil 
preparo da amostra, possibilitando depositar as células bacterianas ou 
de leveduras diretamente no cartão/placa, adicionar a solução matriz 
pronta para uso e em seguida já ser realizada análise da amostra no 
equipamento com leitura em minutos; · Ter incluído, na base de dados, 
no mínimo, 5000 espectros dos micro-organismos mais relevantes; · 
Realizar identificação em placas reutilizáveis (autoclavável), de 96 
poços; · As placas deverão possuir código de barras únicos que 
permitam rastreabilidade das amostras e garantam maior segurança 
analítica; · Configuração de Rede de Laboratórios: · O equipamento 
deverá permitir a configuração de uma rede de laboratórios interligados 
onde o LACEN/AP será a sede do espectrômetro (servidor da sede) e 
as demais unidades poderão cadastrar a pesquisa dos isolados de 
micro-organismos, no sistema de gerenciamento do MALDI TOF 
integrado ao servidor da sede, para envio de amostras e recebimento 
de resultados interfaceados, para garantir o cadastramento e execução 
da fase préanalítica em serviços da Rede de Laboratórios. Este deverá 
ainda permitir acesso a multiusuários através de computadores-clientes 
instalados em pontos distintos; · O sistema deve permitir fácil acesso 
aos resultados com a conexão entre os equipamentos através de um 
software de interface, com os resultados e a informação do sistema 
podendo ser acessados através de qualquer computador conectado à 
mesma rede; · O sistema deve possuir acesso remoto que permita 
assistência técnica online para soluções de problemas e atualizações; · 
Deverão ser fornecidos todos os complementos e/ou acessórios para o 
perfeito funcionamento do equipamento e da rede de laboratórios 
proposta, tais como: · Servidor com capacidade para gerenciar a Rede; 
· Sistema de dados: · Estação de trabalho PC com processador Single-
CPU-Quad-Core de 3,5 GHz (ou melhor), 16 GB de RAM (ou maior), 
discos rígidos de 2 x 2 TB (ou maior), conexão Ethernet para redes 
externas; · Monitor colorido de tela plana de ≥ 24 "ou melhor; · Sistema 
operacional de 64 bits ou melhor; · Nobreak compatível com a operação 
do equipamento da sede; · Software contendo a base de dados a ser 
atualizada anualmente; · Software para a análise epidemiológica de 
surtos; · Software de integração ao sistema automatizado para teste de 
sensibilidade; · Programa de gerenciamento de dados possibilitando a 
emissão de relatórios por data, paciente e laboratório e/ou micro-
organismo isolado, impressão de resultado e realização automática de 
cópia de segurança; · Sistema completo de interfaceamento ao LIS do 
LACEN (GAL); · Sistema aberto e completo de interfaceamento aos 
equipamentos automatizados ou semiautomatizados do LACEN-AP; • 
Acessórios · 2 Placas de 96 poços, de aço inoxidável, reutilizável 
(autoclavável) para fixação da bactéria em matriz; · Deverá acompanhar 
Matriz (ácido orgânico) para fixação do micro-organismo com volume 
suficiente para 1.000 (mil) análises; · Cabos para conexão com rede 
elétrica e equipamento de lógica (computador ou notebook) para os 
laboratórios da Rede; · Manual do usuário na língua original e em língua 
portuguesa, impresso. · A empresa deverá: · Ser responsável pela 
instalação do equipamento, inclusive com troca de plugue, se 
necessário; · Instalar o equipamento no LACEN/AP, por profissional 
qualificado; · Fornecer ajuste e calibração do equipamento deixando-o 
pronto para operação; · Treinar os técnicos do LACEN/AP e da Rede de 
Laboratórios, na sede em Macapá; · Oferecer assessoria científica sem 
custos adicionais; · Apresentar, na instalação, certificado de qualificação 
de instalação, operação e desempenho do equipamento e após 12 
meses de uso, mais uma certificação de desempenho; · Apresentar 
certificado de qualificação de funcionários, individualmente, após o 
treinamento in loco; · Apresentar Garantia por, no mínimo, 12 meses a 
partir da instalação no LACEN/AP incluindo peças, serviços e 
manutenções preventivas necessárias, sendo uma manutenção 
preventiva no período de 12 meses e após mais 12 meses de uso, mais 
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uma manutenção preventiva; · Possuir registro na ANVISA; · Atender, 
através de suporte técnico, com horário de funcionamento mínimo de 2ª 
a 6ª feira em horário comercial. 
DESCRIÇÃO DA BECKMAN: MARCA E FABRICANTE: BRUKER RMS: 
10033121017 PROCEDÊNCIA: ALEMANHA 

21 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO E 
ANTIBIOGRAMA DE BACTÉRIAS E LEVEDURAS 
• O equipamento deverá ser capaz de fornecer resultados de teste de 
sensibilidade aos antimicrobianos em concentração inibitória mínima 
(CIM) pela metodologia da microdiluição em caldo, categorias de 
sensibilidade de acordo com o Comitê Brasileiro de Teste de 
Susceptibilidade aos Antimicrobianos (BRCast) conforme determina a 
Portaria nº 64, de 11 de dezembro de 2018 MS/SVS; • Capacidade para, 
no mínimo, 60 testes simultâneos, liberando resultados entre 04 e 16 
horas, podendo haver exceções mediante protocolo do fabricante; • 
Fornecer equipamento backup de no mínimo 60 posições para 
metodologias que possuem circuito fechado, sem custo para o 
LACEN/AP. Para metodologia de circuito aberto não há necessidade de 
fornecimento de máquina backup, pois os insumos deverão funcionar 
como tal, evitando problemas na rotina e na produtividade; • Sistema de 
gerenciamento de informações, interfaceamento aberto e software para 
emissão de estatísticas epidemiológicas, com emissão de resultados e 
relatórios de identificação e antibiograma; • Ecrã interface para 
notificação imediata do estado do sistema, de forma a aumentar a 
produtividade; • Sistema de segurança e um grande nível de 
automatização, contendo: Um digitalizador de código de barras interno 
automatizado que fornece a validação da informação introduzida no 
software; • Impressão automática dos resultados quando lhe dando 
flexibilidade; • Identificação de bactérias Gram Positivas, com todos os 
acessórios necessários para a realização dos testes em sistema 
totalmente automatizado para, no mínimo, 60 testes simultâneos; • 
Identificação de bactérias Gram Negativas, com todos os acessórios 
necessários para a realização dos testes em sistema totalmente 
automatizado para, no mínimo, 60 testes simultâneos; • Antibiograma 
para bactérias Gram Positivas, com todos os acessórios necessários 
para a realização dos testes em sistema totalmente automatizado para, 
no mínimo, 60 testes simultâneos, com indicação de CIM; • 
Antibiograma para bactérias Gram Negativas, com todos os acessórios 
necessários para a realização dos testes em sistema totalmente 
automatizado para, no mínimo, 60 testes simultâneos, com indicação 
de CIM; • Identificação de Leveduras, com todos os acessórios 
necessários para a realização dos testes em sistema totalmente 
automatizado para, no mínimo, 60 testes simultâneos; • Identificação 
com leitura automatizada de Neisseria spp. e Haemophilus spp., com 
todos os acessórios necessários para a realização dos testes em 
sistema totalmente automatizado para, no mínimo, 60 testes 
simultâneos; • Software instalado em ambiente Windows atualizável e 
não descontinuado com: Ícones intuitivos que necessitam de menos 
formação técnica resultando numa maior produtividade; • Uma árvore 
de navegação que apresenta o estado atual de todas as amostras em 
análise aumentando a velocidade de resultados e a resolução de 
problemas pelos técnicos de laboratório; • Um sistema que utilize a 
segurança Windows para consistência com outros equipamentos de 
laboratório e um sistema onde os utilizadores devem fazer o login na 
estação de trabalho quando iniciam a sessão de trabalho, dando-lhe 
total rastreabilidade da ação. • Equipamento: Densitômetro para medir 
a densidade da suspensão bacteriana em um tubo com meio líquido. • 
A empresa deverá: • Ser responsável pela instalação do equipamento, 
inclusive com troca de plugue, se necessário; • Instalar o equipamento 
no LACEN-AP, por profissional qualificado; • Fornecer ajuste e 
calibração do equipamento deixando- o pronto para operação; • Treinar 
os técnicos do LACEN-AP e da Rede de Laboratórios, na sede em 
Macapá; • Oferecer assessoria científica sem custos adicionais; 
Apresentar, na instalação, certificado de qualificação de instalação, 
operação e desempenho do equipamento e após 12 meses de uso, 
mais uma certificação de desempenho; • Apresentar certificado de 
qualificação de funcionários, individualmente, após o treinamento in 
loco; • Apresentar Garantia por, no mínimo, 12 meses a partir da 
instalação no LACEN-AP incluindo peças, serviços e manutenções 
preventivas necessárias, sendo uma manutenção preventiva no período 
de 12 meses e após mais 12 meses de uso, mais uma manutenção 

Unidade 01 R$ 496.763,07 R$ 496.763,07 
(QUATROCENTOS 
E NOVENTA E 
SEIS MIL E 
SETECENTOS E 
SESSENTA E 
TRÊS REAIS E 
SETE CENTAVOS) 
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Senhor Superintendente, 
 

Submeto a presente justificativa à apreciação de Vossa Excelência, que tem como 
fundamento Inciso I do Artigo 2 da Lei Federal nº 14.217/2021, que prevê a Dispensa de Licitação. 
 
 A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes diversos se faz necessária na 
forma de compra direta, em razão do prazo para execução da portaria nº 1.841, de 28 de julho de 2020, 
onde em reunião do LACEN com a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública CGLAB, foi 
informado prazo para se executar portaria até 31/12/2021, esta Superintendência preocupada com a 
execução do recurso para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública (LACEN), encaminhou e-mail para anexo a esta justificativa. 
 Considerando a necessidade do fortalecimento das Unidades de Respostas Rápidas 
(URR) para atendimento oportuno às demandas laboratoriais, em caso de declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decorrente da alteração do padrão de ocorrência 
de doenças e agravos e eventos de saúde pública; 
 Essas ampliações na capacidade técnica a serem implantadas resultarão no 
aperfeiçoamento dos processos e estruturas do LACEN-AP por meio do desenvolvimento plataformas 
de base tecnológica para detectar, avaliar, notificar, comunicar através da geração de resultados 
laboratoriais objetivando subsidiar respostas nos casos de Emergências em Saúde Pública, Eventos de 
Saúde Pública e outras ações de vigilância sentinela. A aquisição EMERGENCIAL do objeto irá subsidiar 
esta atividade, devendo tornar disponíveis diagnósticos laboratoriais que irão gerar informações 
atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes, 
em uma área geográfica ou da população em todo Estado do Amapá. 
 
  
I. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 1.1. Considerando, que para a futura aquisição o DEVL-LACEN/SVS realizou a 
produção de 4 (quatro) processos, sendo 00042/SVS/2021, 00047/SVS/2021, 00048/SVS/2021 e 
00049/SVS/2021 devido a especificidade de cada equipamento a ser adquirido, com a informação do prazo 
de execução, procedeu-se a abertura de um processo de compra direta 00052/SVS/2021.As aquisições e 
contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da 
Constituição Federal de 1988. Porém, o referido comando constitucional já enuncia que a lei poderá 
estabelecer exceções à regra geral, com a expressão “ressalvados os casos especificados na legislação”, 
in verbis: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá (...) ao seguinte:  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

preventiva; • Possuir registro na ANVISA; • Atender, através de suporte 
técnico, com horário de funcionamento mínimo de 2ª a 6ª feira em 
horário comercial. 
DESCRIÇÃO DA BECKMAN: MARCA E FABRICANTE: BECKMAN 
COULTER RMS: 10033120997 PROCEDÊNCIA: EUA 

VALOR TOTAL  R$ 2.905.763,07 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS 
REAIS E SETE CENTAVOS 
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 econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(grifo Nosso). 

 
 1.2. Ocorre que, a contratação emergencial, enquadra-se nos requisitos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição de 1988, por se tratar de caso especificado na legislação infraconstitucional. 
 1.3. Da lei Federal nº 14.217/2021 

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, enquanto perdurar a Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) declarada em 
decorrência da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, fica a 
administração pública direta e indireta de todos os entes da Federação 
e dos órgãos constitucionalmente autônomos autorizada a: 

I - dispensar a licitação; 

 
 1.3. Nesse diapasão, a hipótese de dispensa de licitação em razão de dispensar a 
licitação Art. 3º Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto no inciso I do caput do art. 
2º desta Lei, presumem-se comprovadas a da lei 14.217/2021. 

 
Art. 3°. É dispensável a licitação: 
III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação 
de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou 
particulares. 

  
 1.4. Sendo assim, a Superintendência de Vigilância em Saúde pode dispensar a 
instauração de processo licitatório e contratar por meio de dispensa de licitação, empresa que oferecer o 
menor valor de por item de acordo com o estabelecido no termo de referencia, com fulcro nos dispositivos 
legais supra, conforme aviso de compra direta https://svs.portal.ap.gov.br/noticia/2212/aviso-de-compra-
direta-ucc-svs realizada pela Unidade de Compra e Contrato-UCC/SVS, propostas e documentações 
juntadas aos autos deste processo, o que justifica a contratação direta. 

 
 
II – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA  

2.1. Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único: 
 

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 
a dispensa, quando for o caso; 
II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III – justificativa do preço; 
IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados.” 

  
 2.2. Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este 
tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de 
idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato. 

 
 2.3. No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do 

https://svs.portal.ap.gov.br/noticia/2212/aviso-de-compra-direta-ucc-svs
https://svs.portal.ap.gov.br/noticia/2212/aviso-de-compra-direta-ucc-svs
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 art. 26 da Lei 8.666/93. 
 

 Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser 
observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um 
planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio da 
anualidade do orçamento. “Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com 
várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida 
pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento.” - Manual TCU. 
 A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma 
a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da 
impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade. 

 
 Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses 
princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção 
mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do 
interesse público. 

 
 Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando 
as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Contratação Direta sem Licitação, 
páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de 
que: “O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer 
com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal” (...) e também o TCU firmou entendimento de 
que “as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta 
para o objeto total, que agruparia todos os itens”. 

 
 Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada 
Licitações e Contratos – Orientações Básicas, Brasília: 
 

“É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de 
licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada 
para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Lembre-se 
fracionamento refere-se à despesa.” 
 
“Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para 
dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma 
natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame 
licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa.” 
Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara.  

 
“Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para 
todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma 
espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmos, de forma a 
racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no 
regulamento próprio por fragmentação de despesas” Acórdão 407/2008 
– Primeira Câmara. 

 
III - JUSTIFICATIVA DO PREÇO (Art. 26, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93) 

 Os preços foram obtidos por meio de solicitação de compra direta por meio de publicação 
no site https://svs.portal.ap.gov.br/noticia/2212/aviso-de-compra-direta-ucc-svs e no diario oficial da união, 
diario oficial do estado, devido ao prazo para execução da portaria está se findando, a unidade de compras 

https://svs.portal.ap.gov.br/noticia/2212/aviso-de-compra-direta-ucc-svs
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 e contratos utilizou a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2021– CLC/PGE, conforme justificativa anexa aos 
altos do processo. 
 Assim, considerando que o preço e documentos estão em conformidade com o estimado 
pela administração, a empresa BECKMAN COULTER DO BRASIL, COM. E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA, CNPJ: 42.160.812/0006-59, VALOR TOTAL: R$ 2.905.763,07 
(DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETE 
CENTAVOS) apresentou o menor preço por item de acordo com o Termo de Referência elaborado pela 
comissão de Elaboração de TR/SVS. 
 
IV - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 
 
 Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 
verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a 
lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos documentos, notadamente, os previstos 
nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93. O licitante vencedor deverá 
manter as condições de habilitação acima descritas durante todo o prazo de vigência da contratação 

 
 A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
 

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 
8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas 
licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é 
obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:  
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 
8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e Certificado de 
Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). 
Acórdão 260/2002 Plenário. 

 
 Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação 
jurídica e regularidade fiscal. 
 
V – CONCLUSÃO 

 
Pelo exposto para salvaguardar os interesses da Administração Pública, submeto o 

presente justificativa à apreciação e competente ratificação do Senhor Superintendente, para contratação 
direta por Dispensa de Licitação, e decisão discricionária do Superintendente, para contratação direta por 
Dispensa de Licitação e posterior publicação no Diário Oficial do Estado, assegurando a eficácia do 
presente ato administrativo, em cumprimento das exigências do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Por fim ante a criteriosa análise da Procuradoria Geral do Estado do Amapá e posterior cumprir 
as exigências do Art. 26 da Lei 8.666/93. 
 

Macapá-AP, 20 de janeiro de 2022.              
 
 

Adriana da Silva Lopes 
Presidente CPL/SVS 
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