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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016 
 
Aquisição de insumos para o CEO 
Regional. Compra emergencial. 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – CISA, por seu Presidente Sr. Jairo Fernando do Espírito Santo, e 
determinação da Ilmª. Srª Diretora Executiva, Maria Elizabete Rolim de Jesus, 
convalidado com base nos documentos em anexo, bem como base legal pertinente, 
instaura nesta data o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2016, 
visando a aquisição de medicamento para suprir necessidade emergencial para 
atendimento de pacientes junto ao CEO Regional Tipo I, unidades 1 e 2, para os 
municípios associados ao CISA.  

 
2- JUSTIFICATIVA 

 
  A Constituição Federal determina ser competência do Poder Público 
disponibilizar atendimento médico integral às pessoas carentes, bem como oferecer 
medicação adequada para o tratamento, prevenindo e atendendo todos os doentes. 
Diante do preceito constitucional, quando houver qualquer impedimento, definitivo, 
periódico ou sazonal, o Poder Público Municipal não pode simplesmente informar que 
não dispõe de meios para cumpri-lo.  
 

O CISA procedeu na realização de processo licitatório modalidade Carta 
Convite, nº 02/2016, para a aquisição de diversos medicamentos e insumos para 
atendimento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Regional, todavia, 
não foi cotado o medicamento Mepivacaína (cloridrato de mepivacaína a 20mg/ml 
com epinefrina a 0,01mg/ml), dentro dos demais produtos requisitados. Naquela 
ocasião não havia previsão de consumo maior desse produto, o que seria cotado por 
meio de processo de compra futura juntamente com os demais produtos de 
abastecimento para consumo diário. 

 
Ocorre que devido a alteração no quantitativo de atendimentos, a sua utilização 

superou a disponibilidade em estoque, fato que para não interrompermos os 
atendimentos normais aos pacientes do CEO, surge a necessidade imperiosa e 
urgente da sua aquisição. 

 
A necessidade quanto a compra emergencial da referida medicação é 

manifesta perante a provocação oficial por parte dos municípios antes mencionados, 
eis que o atendimento junto ao CEO nas unidades 01 e 02 é diária e resolutiva. Ainda, 
registre-se que a espera dessa medicação por parte dos pacientes inviabiliza por 
completo o atendimento dos profissionais Odontólogos, aliado ao fato de que incumbe 
ao Poder Público prover todos os meios necessários para que possa contemplar as 
camadas mais carentes da sociedade, no caso aquelas que fazem uso dos 
atendimentos junto ao CEO Regional. 
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Por conta disso, incumbe a compra emergencial sob o instituto da Dispensa de 
Licitação para que o CISA possa adquirir o medicamento cloridrato de mepivacaína a 
20mg/ml com epinefrina a 0,01mg/ml. 

Quanto ao valor, o presente expediente tem por base a consulta aos 
fornecedores por meio de consulta de preços, onde o que manifestar o menor preço 
haveremos de adquirir e efetivar a aquisição.  

 
 Por conseguinte, tem o CISA, a necessidade urgente e inadiável do 
atendimento dessa situação que efetivamente acarretará sério prejuízo e 
comprometerá a saúde dos pacientes odontólogos, eis que a prestação de serviços é 
diária e sequencial, configurando-se, portanto, numa SITUAÇÃO EMERGENCIAL.  
 

3- DO FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

 Como é sabida, a Licitação para contratação de obras, serviços, compras e 
alienações é uma exigência constitucional, para toda Administração Pública, conforme 
ditames do artigo 37, XXI da CF/88, e da Lei Federal nº 8.666/93, ressalvados os 
casos em que a Administração pode ou deve deixar de realizar licitação, tornando-a 
dispensada, dispensável e inexigível. 
 
 O caso em questão se enquadra no dispositivo em que a lei classifica como 
dispensável, pois é patente a urgência na aquisição dessa medicação/insumo, 
visando dar condições de atendimento aos pacientes do CEO.  
 
 Segundo a Lei Federal nº 8.663/93, em hipóteses tais, a Administração pode 
efetivamente realizar a contratação direta das referidas aquisições, mediante 
dispensa de licitação, dada a emergencialidade do caso conforme artigo 24, inciso 
IV do referido diploma, verbis:  
 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
 
[...] IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimentos 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 concluí- das 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; 
 

 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 aos 
pacientes arrolados no caso em questão.  
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 As formalidades procedimentais contribuiriam para a demora natural à sua 
efetivação, impossibilitando a aquisição do medicamento em questão de forma ágil 
que se exige.  
 
 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 daí, 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, prejudicando a tentativa de prevenir 
e combater o surto de doenças, enquanto 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, porquanto se depara com a 
necessidade inadiável de contratar, visando selecionar licitante habilitado, conforme 
estabelece o artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.  
 

4- RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA 
 

 A escolha recaiu sobre a empresa Dentária e Cirúrgica Mercosul Ltda., inscrita 
no CNPJ: 01.725.549/0001-97, com endereço na Rua Santo Antônio, nº 239/247, 
Bairro Floresta, Porto Alegre/RS, CEP 90.220-011, em razão de tratar-se de 
fornecedor de MENOR VALOR e de FORMA IMEDIATA, para fornecimento e 
distribuição do medicamento ora objeto dessa dispensa de licitação.  
 

5 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
 

 A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Municipal e 
Federal deve ser meta permanente de qualquer administração. Como se sabe, tendo 
em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é selecionar a proposta mais 
vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de 
licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a 
justificativa do preço, a teor do inciso III do parágrafo único do artigo 26 da Lei de 
Licitações. Assim, o valor total da aquisição será de R$ 2.555,00 (dois mil, quinhentos 
e cinquenta e cinco reais), correspondendo a aquisição de 35 (trinta e cinco) caixas 
do medicamento cloridrato de mepivacaína a 20mg/ml com epinefrina a 0,01mg/ml. 
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6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS. 
 

Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente 
contratação encontram-se devidamente alocados no orçamento do CISA para o 
exercício de 2016, tendo por origem dos recursos a previsão de compra de cada ente 
associado. 

 
 
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Após cumpridas as formalidades legais, autoriza-se a compra da referida 

medicação, no preço, prazo e demais condições previstas em Lei. Anexar no 
expediente consulta de preços, solicitação de aquisição emergencial do medicamento. 

 
CISA, Ijuí, aos 11 de outubro do ano de 2016. 
 
 
 
 
  

                    Maria Elizabete Rolim de Jesus 
            Diretora Executiva do CISA 
 

 
                  John Régis Gemelli dos Santos 

                          OAB/RS 49.757 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
Em 11/10/2016 
 
_________________________ 
Gilberto Fernando Scapini 
OAB/RS nº 28.440 
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