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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

Núcleo de Insumos Farmacêuticos 
Termo de Referência SEI-GDF - 
IGESDF/DIAPO/SUADM/GERIL/NUIFA 

  

  

Justificativa da Compra Emergencial e Autorização 

  

Compra Emergencial Nº: 22/2019 – GERIL/RES/DIREX 

  

Compra Emergencial Nº: 22/2019 - IGESDF 

   

  

1 – OBJETO DA COMPRA EMERGENCIAL 

ITEM OBJETO 

CÓDIGO DO 

INSUMO 

PADRONIZADO 

QUANTITATIVO 

CONSUMO 

MÉDIO 

MENSAL (CMM) 

01 

ACETATO DE 

ABIRATERONA 

250MG 

3204 (MV) 6000 comprimidos 
RECENTEMENTE 

PADRONIZADO 

  

2 – JUSTIFICATIVA 

  

 

2.1 JUSTIFICATIVAS DA COMPRA EMERGENCIAL 

A presente JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositivo legal que respalde a 

contratação direta por emergência considerando o art. 53, inciso IX, do Regimento 
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Interno do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. 

Art. 53. À Gerência de Insumos e Logística, unidade orgânica de execução, diretamente 

subordinada à Superintendência de Administração, compete: 

IX – realizar compras emergenciais, a fim de manter o adequado abastecimento do 

Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF do IGESDF, que deverá seguir 

regulamentação própria a ser editada pelo IGESDF. 

Além disso, ressalte-se que, nestes casos mencionados pelo Regimento Interno, há a 

discricionariedade do Instituto na escolha da dispensa ou não do certame, devendo 

sempre levar em conta o interesse do atendimento dos serviços de saúde. 

O tal processo de aquisição a fim de prover o abastecimento diante da demanda de 

pacientes com perfil para tratamento com essa classe de medicamentos. Brasília é o 

terceiro centro urbano mais populoso do país ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de 

Janeiro. De acordo com dados do IBGE a população do DF já passa dos 3 milhões de 

habitantes. Quando somados o número de pessoas que vivem no entorno do DF, a 

chamada Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) do Distrito Federal e Entorno, 

que é a soma das regiões administrativas mais as cidades goianas e mineiras próxima ao 

DF, a região tem 4,4 milhões de habitantes. Brasília é a cidade de referência do DF e 

entorno e concentra os serviços terciários capazes de cuidar dos pacientes oncológicos, 

onde diante do âmbito público no DF o Hospital de Base é referência, absorvendo a 

maior parte da demanda. 

Tendo em vista que esse medicamento foi recentemente padronizado e não fazia parte 

da programação de compra do Hospital de Base – IGESDF e que existe processo de 

compra regular para atender a demanda de um ano e que está em trâmite no setor de 

compras através do elemento técnico de número 053/2019 que deverá ser finalizado no 

prazo de 2 (dois) meses a compra emergencial faz-se urgente e imediata. 

  

2.2  DEMANDANTE 

Dr. Daniel da Motta Girardi 

  

2.3 PERÍODOS DE ABASTECIMENTO 

A quantidade requisitada é suficiente para atender 10 pacientes por mês durante 5 meses 

de abastecimento do Hospital de Base. 
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2.4 COMPRA REGULAR 

Está em trâmite no setor de compras o elemento técnico de número 053/2019 .   

  

  

3 – DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA COMPRA EMERGENCIAL 

  

A Compra Emergencial segue os ditames do art. 53, inciso IX, do Regimento 

Interno do IGESDF, bem como da Resolução da Diretoria Executiva que 

dispõe sobre procedimentos de compras emergenciais a ser adotado pela 

Gerência de Insumos e Logística do IGESDF. 

  

4- CONCLUSÃO 

  

Diante do exposto, considerando que a pretendida compra emergencial se amolda 

ao arcabouço legal do IGESDF, seguem os motivos que justificam a referida 

compra, para análise, eventuais considerações e posterior aprovação. 

  

Brasília, 11 de setembro de 2019.              

_______________________________________________ 

Dr. Daniel da Motta Girardi 

Coordenador da Oncologia Clínica 

  

De acordo: 
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_____________________________________________ 

Luis Antônio Schneider 

Chefe de Gestão de Insumos Farmacêuticos - IGESDF 

  

Autorizo o prosseguimento da Compra Emergencial, conforme as justificativas 

apresentadas, com fulcro no art. 53, inciso IX, do Regimento Interno do 

IGESDF, e na Resolução DIREX nº 001, de 26 de julho de 2019. 

  

______________________________________________ 

Giselia Ferreira 

Gerente de Insumos e Logística - IGESDF 

  

  

 


