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PARECER JURÍDICO Nº. 78/2022 

 

1. INTERESSADO 

 

Municípios do Estado de Mato Grosso. 

 

2. EMENTA 

 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS – MEIO ADEQUADO A SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – EMERGÊNCIA REAL – DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONSIDERAÇÕES. 

 

3. CONSULTORES 

 

Débora Simone Rocha Faria – Coordenadora Jurídica da AMM. 

Paulo Marcel Grisoste Santana Barbosa – Gerente Jurídico da AMM. 

 

4. DA CONSULTA 

 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde - SUS foi concebido 

como o conjunto de ações e serviços de saúde, criado pela Lei 

Federal nº. 8.080/90, que garante acesso integral, universal e 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 CPA | Tel.: (65)2123-1282 | CEP:78.050-902 

Cuiabá / MT 

 

2 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridico@amm.org.br 

igualitário a qualquer pessoa aos serviços de saúde e fornecimento 

de medicamento, sendo financiado com recursos provenientes dos 

orçamentos da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

 

E quando um cidadão não tem acesso a determinado 

medicamento que deveria estar disponível via SUS, e esgotadas as 

vias administrativas para tentar resolver o problema no 

fornecimento, a via judicial é medida que se impõe para garantir 

a efetivação da prerrogativa constitucional de direito à saúde, 

com fulcro no Art. 196 da CF. 

 

E o questionamento a ser respondido no presente parecer 

jurídico é o meio adequado a ser utilizado pela administração 

pública direta/indireta na aquisição de medicamentos oriundos de 

determinação legal. 

 

É o relatório. 

Opinamos. 

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Como estamos falando em determinação legal, mais 

especificamente a concessão de tutela provisória de urgência 

(cautelar ou antecipada), pressupõe que existe uma situação de 

emergência reconhecida pelo julgador, e o risco de dano 

irreversível, situação que possibilitaria a dispensa da licitação 

e a compra direta do medicamento, nos termos do Art. 24, IV da Lei 

8.666/93, in verbis: 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  
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(...) 

 

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; 

 

Mas a situação não é tão simples como parece, e 

precisamos aprofundar o nosso estudo e entender o conceito de 

emergência real e emergência fabricada, para a utilização da 

dispensa de licitação, conforme Resolução De Consulta nº. 23/2012 

do TCE/MT: 

 

Licitação. Contratações diretas. Medicamentos. Omissão 

ou negligência da Administração. Necessidade de 

satisfação do interesse público primário. 

Responsabilização do agente que deu causa à emergência 

injustificada ou fabricada. 1) A contratação direta de 

medicamentos somente será admitida nos casos previstos 

nos arts. 24 e 25, da Lei nº 8.666/93. 2) A hipótese 

de dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso 

IV, da Lei nº 8.666/93 não distingue a “emergência 

real” da “emergência fabricada”, sendo que em qualquer 
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caso é legal a dispensa de licitação, desde que 

caracterizada a urgência do atendimento à situação que 

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 

pessoas, obras, serviços, e equipamentos ou outros 

bens, públicos ou privados, e observados os demais 

requisitos do dispositivo em tela. 3) A 

responsabilização pela “emergência fabricada”, 

decorrente de omissão, negligência ou ausência do 

dever de planejamento, deve ser apurada de forma 

rigorosa e individualizada pela Administração, a fim 

de se alcançar o agente que lhe deu causa, sob pena de 

responsabilidade por omissão da autoridade competente. 

4) Os casos de contratações diretas, inclusive para a 

aquisição de medicamentos, devem seguir a formalização 

obrigatória de processo administrativo licitatório, 

nos termos dos arts. 24 a 26, da Lei nº 8.666/93, tendo 

em vista a cumprir os princípios da impessoalidade, 

moralidade, probidade e julgamento objetivo, e demais 

exigências previstas em lei. 5) O cumprimento de 

decisão judicial para aquisição de medicamentos que 

não constem no estoque da rede pública de saúde poderá 

configurar uma situação emergencial que justifique a 

contratação direta, caracterizando-se como uma 

“emergência fabricada”, passível de responsabilização, 

quando for obrigação do Ente a manutenção de estoques 

mínimos dos medicamentos. (CONSULTAS. Relator: VALTER 

ALBANO. Resolução De Consulta 23/2012 - TRIBUNAL 

PLENO. Julgado em 11/12/2012. Publicado no DOE-MT em 

18/01/2013. Processo 196819/2012).   
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A urgência real seria uma situação imprevisível e a 

existência de risco em potencial a pessoas, que requerem urgência 

de atendimento, como por exemplo, a necessidade da compra de um 

medicamento não usual para um tratamento específico, que foge do 

padrão da administração, e que se justificaria a falta do estoque 

do medicamento. 

 

Diferentemente da urgência fabricada, e podemos citar 

como exemplo aqueles medicamentos que possuem alta demanda, e que 

a administração pública já possui uma noção mínima da necessidade 

diária/mensal/anual, e mesmo assim deixa de adotar providências 

necessárias, não podendo se valer da urgência que era previsível 

para a dispensa da licitação.  

 

Sobre as emergências fabricadas, nos ensina MARÇAL 

JUSTEN FILHO: 

 
A questão apresenta relevância especialmente no 

tocante à comumente denominada 'emergência fabricada', 

em que a Administração deixa de tomar tempestivamente 

as providências necessárias à realização da licitação 

previsível. Assim, atinge-se o termo final de um 

contrato sem que a licitação necessária à nova 

contratação tivesse sido realizada. Isso coloca a 

Administração diante do dilema de fazer licitação (e 

cessar o atendimento a necessidades impostergáveis) ou 

realizar a contratação direta (sob invocação da 

emergência). O que é necessário é verificar se a 

urgência existe efetivamente e, ademais, se a 

contratação é a melhor possível nas circunstâncias. 

Deverá fazer-se a contratação pelo menor prazo e com 
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o objeto mais limitado possível, visando a afastar o 

risco de dano irreparável. Simultaneamente, deverá 

desencadear-se a licitação indispensável1. 

 
Em resumo, a situação emergencial ensejadora da 

dispensa é aquela que resulta do imprevisível e não da inércia 

administrativa. 

 
E ainda que a situação configure uma urgência real, 

deve o gestor adotar a máxima cautela para evitar a compra de 

medicamentos com preços superfaturados, que acarretaria na sua 

responsabilização, conforme precedentes do TCE/MT: 

 

Responsabilidade. Solidariedade. Gestor, pregoeiro e 

contratado. Aquisição de bens com preços 

superfaturados. Respondem solidariamente por prejuízos 

causados ao erário, o gestor, o pregoeiro e o 

contratado, quando restar comprovada aquisição de bens 

com preços superfaturados e, que todos contribuíram 

para a ocorrência do evento danoso, cabendo-lhes o 

ressarcimento aos cofres públicos. (Recurso Ordinário. 

Relator: Conselheiro José Carlos Novelli. Acórdão nº 

420/2016-TP. Julgado em 09/08/2016. Publicado no 

DOC/TCE-MT em 26/08/2016. Processo nº 1.962- 3/2014). 

 

E nesse sentido, a Resolução de Consulta nº. 22/2014 

do TCE/MT, traz orientações sobre o balizamento e a justificativa 

do preço da contratação direta, nos seguintes termos: 

 

                                        
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações, 13ª ed., São Paulo, 

Dialética, 2009, pp. 294-296. 
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Licitação. Dispensa. Art. 24, inciso XIII, da Lei nº 

8.666/93. Requisitos e definições. 1) Nas contratações 

diretas amparadas no inciso XIII, do artigo 24, da Lei 

nº 8.666/93, exige-se o cumprimento dos seguintes 

requisitos: a) a instituição que se pretende contratar 

deve ser brasileira e não ter fins lucrativos; ser 

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 

dedicar-se à recuperação social do preso; e possuir 

inquestionável reputação ético profissional; b) 

comprovação da estrita compatibilidade e do nexo entre 

o objeto a ser contratado e os objetivos sociais da 

instituição contratada; c) demonstração de que a 

contratada dispõe de estrutura própria adequada e 

suficiente para o cumprimento do objeto da avença, 

vedada a possibilidade de subcontratações; e, d) o 

cumprimento das exigências insculpidas nos incisos do 

parágrafo único do artigo 26 da Lei de Licitações, 

mormente as justificativas da contratação, da escolha 

do fornecedor e do preço. 2) A expressão 

“desenvolvimento institucional”, insculpida no inciso 

XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/1993, deve ser 

interpretada com prudência e parcimônia, sob pena de 

albergar contratações diretas que violem a regra de 

realização de licitação pública consagrada no inciso 

XXI, do artigo 37, da CF/88. 3) Na opção da licitação 

dispensável, mormente aquela amparada pelo inciso 

XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/1993, não se 

admitem as terceirizações de pessoal, bem como a 

contratação de serviços que se prestam ao suprimento 

de necessidades permanentes da Administração 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 CPA | Tel.: (65)2123-1282 | CEP:78.050-902 

Cuiabá / MT 

 

8 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
Coordenação Jurídica | juridico@amm.org.br 

contratante. 4) Em regra, a adoção da hipótese de 

licitação dispensável, prevista no inciso XIII, do 

artigo 24, da Lei nº 8.666/1993, prescinde da 

inviabilidade de competição, desde que plenamente 

justificada. Contudo, existindo várias instituições 

sem fins lucrativos que preencham os requisitos legais 

para a hipótese de dispensa de licitação em comento e 

que estejam aptas a contratar aquele determinado 

objeto com a Administração, torna-se necessária a 

promoção de um processo seletivo que assegure 

tratamento igualitário a todas as interessadas, a 

exemplo da realização de uma chamada pública ou de um 

concurso de projetos. 5) Para o balizamento e a 

justificativa dos valores das contratações diretas 

amparadas no inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 

8.666/1993 não é suficiente a comprovação de preços 

por meio de contratos firmados entre a Instituição 

pretendida e outros órgãos/entidades da Administração, 

tendo em vista que deve ser demonstrado que tais preços 

são compatíveis com aqueles praticados no mercado. 

(CONSULTAS. Relator: JOSÉ CARLOS NOVELLI. Resolução De 

Consulta 22/2014 - TRIBUNAL PLENO. Julgado em 

14/10/2014. Publicado no DOC/TCE-MT em 12/11/2014. 

Processo 153532/2014).  

  

E prezando pela máxima cautela, ressaltamos que não 

basta a obtenção de 03 (três) orçamentos junto a potenciais 

fornecedores, mas deve ser considerado o conjunto de preços 

aceitáveis, que é conhecido como “cestas de preços”, nos termos da 

Resolução de Consulta nº. 20/2016 do TCE/MT: 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. REEXAME 

DA TESE PREJULGADA NA RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 41/2010. 

LICITAÇÃO. AQUISIÇÕES PÚBLICAS. BALIZAMENTO DE PREÇOS. 

1) A pesquisa de preços de referência nas aquisições 

públicas deve adotar amplitude e rigor metodológico 

proporcionais à materialidade da contratação e aos 

riscos envolvidos, não podendo se restringir à 

obtenção de três orçamentos junto a potenciais 

fornecedores, mas deve considerar o seguinte conjunto 

(cesta) de preços aceitáveis: preços praticados na 

Administração Pública, como fonte prioritária; 

consultas em portais oficiais de referenciamento de 

preços e em mídias e sítios especializados de amplo 

domínio público; fornecedores; catálogos de 

fornecedores; analogia com compras/contratações 

realizadas por corporações privadas; outras fontes 

idôneas, desde que devidamente detalhadas e 

justificadas. 2) Nos processos de inexigibilidade e de 

dispensa de licitação, inclusive aqueles amparados no 

art. 24, I, II, da Lei nº 8.666/1993, devem ser 

apresentadas as respectivas pesquisas de preços, nos 

termos do art. 26 da Lei. (CONSULTAS. Relator: DOMINGOS 

NETO. Resolução De Consulta 20/2016 - TRIBUNAL PLENO. 

Julgado em 09/08/2016. Processo 13.193-8/2016). 

 

Como o presente parecer jurídico possui enfoque na 

aquisição de medicamentos por determinação judicial, não iremos 

aprofundar sobre como deve ser realizada a aquisição de 

medicamentos fora da situação de emergência, bastando mencionar 

que devem ser adquiridos obrigatoriamente por meio da modalidade 

Pregão na forma eletrônica, nos termos do art. 4º, § 1º, do Decreto 
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5.450/2005, salvo se houver comprovada e justificada 

inviabilidade, por se enquadrarem a descrição de bens comuns, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos por edital, por meio de especificações 

usuais do mercado. 

 

6. DA CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, após análise do entendimento firmado 

pelo TCE/MT, concluímos que, é possível utilizar a dispensa da 

licitação quando caracterizada a urgência do atendimento à 

situação, que possa ocasionar prejuízo ou comprometer saúde do 

cidadão, e que a situação de urgência não tenha surgido por inércia 

da administração pública, podendo ser responsabilizado quando for 

a obrigação do ente a manutenção de estoques mínimos dos 

medicamentos. 

  

Salvo melhor juízo. 

É o parecer. 

 

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2022. 

 

 

[Assinatura digital] 

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA 

ADVOGADO | OAB/MT 20.921 

GERENTE JURÍDICO DA AMM 
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