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PARECER JURiDIC0 N° 005/2021

EMPRESA JETHAMED COMERCI0 DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

PREGA0 002/2020

Trata-se de procedimento licitat6rio na modalidade de Pregao eletr6nico, visando

o Registro de precos para eventuais contratap6es de Materiais Medicos da Fandcia
Basica, Hospitalar e, Pronto atendimento. Destinados aos 6rgaos Participantes do

Cons6rcio Intemunicipal de Satide da Regiao do Contestado - CISAMURC:

MUNIcipIOS DE BELA VISTA DO TOLDO, CANOINHAS, MAJOR VIEIRA,
PORTO UNIAO E TRES BARRAS.

No processo de licitapao citado, a empresa JETHAMED COMERCI0 DE
PRODUTOS HOSPITALARES, apresentou o menor preeo e foi declarada

vencedora da ENOXAPARINA SODICA 100 MG"L 0,4 ML.
Ocorre que na data de 08 de mareo do corrente ano a empresa solicitou a
desclassificapao do item.

Assiste a razao da requerente:
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``Acontratadanaopoderahourarcomoscompromissofimadopormotivosque
fogem de seu controle, visto que o principal ( e tinica) fomecedora se encontra sem o

estoque do medicanento.

i cedigo que a contratada 6 dependente do fomecimento do objeto deste

contrato,assimodescumprimentocontratualdecorredefatordeabsolutanentealheio
a sua vontade, sendo exclusivamente por falha do fabricante que esta com dificuldade

de conseguir fomecer o medicanento.
A marca fomecida pela contratada 6 a Mylan, uma das maiores indtistrias
farmaceuticas.Por6memrazaodousodeEnoxaparinanousodotratamentodoCovid
-19,emsubstituieaoaHeparina,houvegrandeaumentonademandadomedicamento,
fazendo com que o mesmo se tomasse mais diffcil de ser adquirido.

A Contratada realizou alguns pedidos junto a fomecedora, ainda no mss de
fevereiro, no entanto conforme passar dos dias passou a estranhar a demora para a
entregadoitem,sendoinformadanadatadehoje(05/03/2021)queopedidorealizado

nao sera entregue. Desta foma, resta claro o pedido de cancelamento por parte da
Contratada, visto que a nossa tinica fomecedora esta com o estoque zerado do

medicanentoetamb6mnaopodepreverquandoiraaconteceraentregadepedidosem
atraso.

Ademais a contratada procurou outra fomecedora que pudesse me entregar o
item, por6m a mesma apenas lhe informou nao estar abrindo novos cadastros para
distribuidoras,principalmenteemrazaodaescassezdomedicamentonomercado.

Portanto , infelizmente nao resta outra altemativa a contratada, se nao o
cancelarnento do item."
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PARECER:

De

acordo

com requerimento

interposto

pela

empresa

vencedora,

e

vislumbrando o momento o qual vivenciamos da Pandemia Global do Covid 19, como
classificou a Organizapao Mundial Satide (OMS), fica comprovado a situapao

excepcional da falta de fomecimento de mat6rias primas para elaborapao de
medicamentos. Tendo em vista toda a situapao no qual o produto final acaba sofrendo
altas variap6es de prego.

Diantedocenatoatualquandoaempresaassumiuaresponsabilidadedaentrega
dos itens nao teria como majorar esta situapao excepcional, nao resta outra altemativa
aceitar a rentincia/desistencia pleiteada, ate porque a impossibilidade da entrega do

produto gera evidente prejufzo aos Municipios no atendimento a populapao.
Diante da excepcionalidade do caso em tela verifica-se possivel a
desclassificapao dos itens, de acordo com o diploma legal 8666/93, o qual prev6:
``Art . 43 A licita€do serd processada e julgada com observancia
dos seguiutes procedimentos.. § 6° Ap6s a fuse de habilitagdo, ndo

cabe desistGncia de proposta, salvo por motiwo justo decorreute

de falo superveniente e aceito pela Corhissdo."

Assim opino favoravelmente ao deferimento do requerido observando o poder
discricionario a teor da disposigao do artigo acima mencionado, observando o
princfpios da economicidade, equidade e legalidade.

Decretando a desclassificapao da ENOXAPARINA SODICA 100 MG/in, 0,4 ML,
no caso em analise ficou demonstrado que a empresa, nao possui a inteneao de
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prejudicar o certame e nem de causar prejufzo ao erario, desta forma fica isenta das
penalidade previstas em lei.

i o parecer, salvo melhor jufzo.
Canoinhas, 08 margo de 2021.

CAMILA DENK DA SI IVA KUCZERA

AssEssoin TURiDlcA
OAB/SC 52309
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