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cONs6Rclo INTEKMUNlclpAL DE sArdDE DA REGlho DO CONTESTADO
- CISAMURC

PARECER JURfDIC0 N° 009/2021

EMPRESA INOVAMED  HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.889.035/0001-02

PREGA0 002/2021

Trata-se  de  procedimento  licitat6rio  na  modalidade  de  Pregao  Eletr6nico,

visando  o Registro de Preeos  para eventuais  contratap6es  de Materiais Medicos  da

Farmacia   Basica,   Hospitalar   e,   Pronto   atendimento.   Destinados   aos   6rgaos

Participantes  do  Cons6rcio  Intermunicipal  de  Satide  da  Regiao  do  Contestado  -

CISAMURC:   MUNIcipIOS   DE  BELA   VISTA   DO   TOLDO,   CANOINHAS,

MAJOR VIEIRA, MAFRA, PORTO UNIAO E TRfis BARRAS.

No processo  de licitapao  citado,  a empresa,  apresentou  o  menor prego  e foi

decretada vencedora do item n° 284 NIMESULIDA 100 Mg VO Cp.

A proposta foi homologada e os produtos adjudicados, sendo consequentemente

emitidas  ordens  de  compras.  Destas  ordens  de  compras  a  licitante  foi  intimada  /

comunicada, contando com isso o prazo para entrega.

Ocorre  que  na  data  de  15  de  margo  do  corrente  ano  a  empresa  solicitou  a

prorrogapao do prazo de entrega do item.
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ASSISTE A RAZA0 DA REQUERENTE:
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"         Quanto  ao  atraso  na  entrega,  insta  mencionar  que  praticanente  todos  os

medicamentos    estao    com    instabilidade    em    sua    fabricapao    o    que    causa,

consequentemente, o retardo do fomecimento.

Infelizmente algumas situap6es fogem do alcance da licitante, a qual depende

dos Laborat6rios para cumprir suas obrigap6es, e quando esses atrasam suas produg6es

e o envio dos medicamentos, acabam deixando a empresa em uma situapao deliciada

com os 6rgaos, causando transtomos a todos os envolvidos.

A licitante ten pleno conhecimento de suas obrigap6es ao participar do certane

licitat6rio,  e nao  esta  se  eximindo  da responsabilidade.  Ressalte-se  que  a Licitante

mantemestoquedosseusprodutos,masquandoocorranatrasos,comoaquiexplanado,

o estoque esgota.

Devido a situagao atual, os medicamentos ten sofrido atrasos no fomecimento

tendo em vista a falta de recebimento de mat6ria -prima para a sua produgao. Sabe-se

que, os transtomos ocorridos sao ocasionados devido que grande parte das materias -

primas dos produtos advirem dos fomecedores na india e China.
Outrossim,  em relapao  ao  item  284  -  Nimesulida  100  Mg  Vo  Cp,  cumpre

mencionar que por motivos alheios a vontade da Licitante, a empresa nao conseguiu

realizar o envio do item no prazo estipulado, conforme a seguir sera demonstrado.

0 medicamento em licen€a encontra-se em falta no laborat6rio cotado, diante de

dificuldades no processo de produgao. Em razao disso, houve impacto no atendimento

da demanda. Verifica-se tamb6m que, conforme documento anexo, nao ha previsao de

normatizapao do fomecimento.

Ap6s     diversas   tentativas   com  outras   distribuidoras,   a  Licitante,   mesmo

suportando grande prejuizo, conseguiu efetuar a compra do famaco. 0 medicamento
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ja encontra-se em transito ate a Licitante com previsao de entrega ate o im'cio do mss

deabriv2021.Assim,pugna-sepelaDILA€AOD0PRAZOdeentregaparaasegunda

quinzena do mss de Abril/2021. (...)"

PARECER:

Ao participar da licitapao a empresa contratada teve conhecimento do prazo

de  entrega  do  objeto  licitado,   antes  mesmo  da  contratapao   atrav6s   do  Edital

002/2021.Por6m demonstra que o atraso da entrega do objeto contratado 6 alheio a

sua vontade e ja providenciou atrav6s de outro laborat6rio a compra do item para a

efetiva entrega.

Neste esteio 6 importante mencionar que a descontinuidade de medicanentos 6

urn fato alheio da vontade da licitante como a pr6pria empresa comprova, ou seja uma

inadimplencia contratual sem culpa do agente contratado, nesta situaeao a lei 8.666/93

preve que :
Art. 57.  A duragao dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita a vigencia

dos respectivos cr6ditos ongamentarios, exceto quanto aos relativos:

I. . .]

§  1.° Os prazos de infcio de etapas de execu€ao,  de conclusao e de entrega

admitem prorrogapao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada

a manutencao de

seu equilforio econ6mico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes

motivos, devidamente autuados em processo:

11 - superveniencia de fato excepcional ou imprevisfvel, estranho a vontade

das  partes,  que  altere  fundamentalmente  as  condie6es  de  execugao  do

contrato;

Assim opino favoravelmente ao deferimento da prorrogapao do prazo para a

segunda quinzena do mss de Abril de 2021, observando o poder discricionario a teor

da disposieao do artigo acima mencionado.
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i o parecer, salvo melhor jufzo.

Canoinhas,15 de mar€o de 2021

CAMILA DENK D

ASSESS

ILVA KUCZERA

JURfDICA

OAB/SC 52309
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