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CONS6RCIO INTERMUNICIPAL DE SAtiDE DA REGIAO DO CONTESTADO
- CISAMURC

PARECER JURfDIC0 N° 002/2021

EMPRESA  TRADE MEDICAL  COMERCI0 DE MATHRIAIS

HOSPITALARES LTDA

PREGA0 008/2020

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

visando o Registro  de pregos  para eventuais  contratap6es  de  Materiais  M6dicos  da

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

Participantes  do  Cons6rcio  Intermunicipal  de  Satide  da  Regiao  do  Contestado  -

CISAMURC:   MUNIcfpIOS   DE   BELA   VISTA   DO   TOLDO,   CANOINHAS,

MAJOR VIEIRA, MONTE CASTELO, PAPANDUVA, PORTO UNIAO E TRES

BARRAS.

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

declarada vencedora mos items de n° 343,344, 345, 346, 347 e 348.

A proposta foi homologada e o produto adjudicado,  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  18 de fevereiro   do corrente ano a empresa solicitou o

reequilil]rio do item.
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ASSISTE A RAZA0 DA REQUERENTE:

Quanto aos items citados no objeto deste instrumento, a empresa informa nao

ter condig6es econ6micas para entrega-los em virtude da data de finalizapfro do

processo e diante do momento de caos na satide ptiblica que vivencianos devido a

ocorrfencia desta pandemia que se assola em nosso pai's, e consequentemente o atual

cenalio de instabilidade cambial tern gerado uma desenfreada do d6lar, e a pr6pria

falta de muitos produtos, questoes que reflete diretanente, no aumento dos custos dos

materiais de satide.

Foram apresentadas notas fiscais para comprovar o alegado, e dispositivos

jun`dicos para embasar o pedido.

PARECER:

Analisando   a   legislapao   de   regencia   ve-se   que   a   previsao   acerca   da

obrigatoriedade  da  realizapfro  de  licitap5es  para  a  contratapao  de  servieos  pela

Administraeao Piiblica consta do art. 37, XXI da Constituieao Federal:

Art. 37. A administragdo ptrblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido,

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Munictpios  obedecerd  aos  princ{pios  de

legalidade,  irmpessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  efiiciencia  e,  tamb6m,  ao

seguinte,

XXI -ressalvados os casos especificados na legislacdo, as obras, servigos, compras

e alienag6es serdo contratados mediante processo de licitagdo ptrblica que assegure

igualdade  de  condig6es  a todos  os  concorrentes,  com  cldusulas  que  estabelegam

obrigag6es de pagamento, mantidas as condig6es Ofetivas da proposta, nos termos

da lei, o qual somente perndtird as exigencias de qualificacdo t6cnica e econ6mica

indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigag6es.
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Como se percebe no dispositivo transcrito a Constituigao fala em "manter as

condig6es efetivas da proposta" o que enseja a obrigatoriedade constitucional de o

contrato  administrativo  ser equilibrado.  Nessa medida,  tern-se  que  deve haver em

todocontratoadministrativoumequilil)rioecon6micoefinanceirocapazdeassegurar

que  a  relagao  em  prestador  e  ente  ptiblico  siga  comutativa,  ou  seja,  que  sejam

preservados   os  Onus  e  bonus.     Nesse  rumo  o  equilil)rio  econ6mico-financeiro

apresenta-se como a relagao entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a

remuneragao  do  objeto  contratado,  devendo  ser mantido  durante  toda  a execugao

contratual,   o  percentual  de  lucro   ou  perda  definido  pelo   licitante   quando  da

apresentagao de sua proposta na licitapao.

Quando o referido equilforio 6 quebrado desfaz-se a comutatividade da relagao

passando o contrato a onerar demais uma das partes o que provoca enriquecimento

ilfcito da outra.

A lei 8.666/93 atenta a essa possibilidade estabelece o mecanismo de reajuste

de pregos para que em casos de quebra do equilil)rio contratual se possa reajusta-lo.

Tal previsao consta do art. 65,11, d da referida lei, I.# vcrbz.I..

Art.  65.  Os  contratos  regidos  por  esta Lei poderdo  ser alterados,  com as  devidas

justif iicativas, nos seguintes casos..

11 -por acordo das partes:

d)  para  restabelecer  a  relagdo  que  as  partes  pactuaran  inicialmente  entre  os

encargos do contratado e a retribuicdo da adndnistra€do para a justa remuneragdo

da   obra,   servigo   ou  fornecimento,   objetivando   a   manuten€do   do   equil{brio

econ6rhico-financeiro   inicial   do   contrato,   na   hip6tese   de    sobrevirem   fatos

imprevistveis, ou previsiveis por6m de consequancias incalculdweis, retardadores ou

impeditivosdaexecugdodoajustado,ou,ainda,emcasodefor€amaior,casofortu
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ou fato do pr{ncipe, corflgurando dlea econ6mica extraordindria e
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extracontratual.
Na forma da Lei 8.666/93, ha a possibilidade de realinhamento de valores de

contratos licitat6rios oriundos de procedimentos licitat6rios, objetivando o equilil]rio

econ6nrico  financeiro,  quando  ocorrem  fatos  imprevisiveis  mas  de  consequencias

incalculaveis.

Portanto o reequilforio financeiro pleiteado tern respaldo legal, e na situapao em

estudo,  mostra-se inaceitavel,  tendo  como base  a licitagao  municipal  de  Canoinhas

pregfo01/2021comdatade19/02/2021,ondeobserva-sequeomesmoprodutopodera

ser encontrado pelo valor de no maximo R$ 87,00 (oitenta e sete reais), podendo esta

administrapaodeferirumreajusteparcialparaovalordeR$87,00(oitentaesetereais).

Desta  forma  opino,  pelo  defiro  parcial  do  reequilil]rio  financeiro  pleiteado,

devendo a empresa manifestar-se em seu interesse em fomecer o item pelo novo valor

reequilibrado no prazo de cinco dias.

i o parecer, salvo melhor jufzo.

Canoinhas, 01 de mareo  de 2021.

CAMILA DENK

ASSESS

SILVA KUCZERA

JURiDICA

OAB/SC 52309
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