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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO  CONTESTADO
Bela Vista do Toldo -Canoinhas -   lrine6polis -ltai6polis - Mafra

Major Vieira -Monte Castelo -Papanduva  -Porto Uniao -Tres Barras
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CONS6RCIO INTERMUNICIPAL DE SAbDE DA REGIAO DO CONTESTADO
- CISAMURC

PARECER JURfDIC0 N° 0011/2021

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA

CNPJ:67.729.178/0001-49

PREGA0 002/2021

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

o Registro de pregos para eventuais contratap6es de Materiais Medicos da Famacia

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,

MAFRA, PORTO UNIAO E TRES BARRAS.

Noprocessodelicitapaocitado,aempresa,apresentouomenorpregoefoideclarada

vencedora no item n° 089- CIMETIDINA 200 MG 60X10 (600CPS) - VP.

A  proposta  foi  homologada  e  o  produto  adjudicado,  sendo  consequentemente

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

comunicada, contando com isso o prazo para entrega.

Ocorre  que  na  data  de   16  de  margo  do  corrente  ano  a  empresa  solicitou  a

desclassificapao do item.
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Assiste a razao da requerente:
"Esta empresa participou do processo licitat6rio  que veio  a ocorrer junto  a Vossa

Senhoria,vindoaserdesclassificadaeposteriormentecontratadaparaofuncionamento

dos   produtos   adjudicados.   Dentre   esses   produtos   constamos   os   itens   089   -

CIMETIDINA  200  MG/ CIREDITINA  200  MG  CX  C/60  BLT  X  10CPR  GEN,

encontra-se com problemas em sua linha produtiva, tomando-se impossfvel atender o

pedido de compra.

Ao  efetuarmos  a  compra  deste  medicamento junto  ao  referido  fabricante,  para  a

reposigao  de  nosso  estoque,  fomos  infomados  que  o  mesmo  encontra-se  com  a

Fabricapao suspensa e sem previsao para a retomada da comercializagao, conforme

oficio em anexo.

Entretanto, visando o fomecimento do produto em questao, viemos a pesquisar junto a

outros fabricantes que mantemos relap6es comerciais, uma possivel troca de marca,

por6m infelizmente nao obtivemos sucesso, pois estes , por sua vez, vieran informar a
impossibilidade de atendimento de compra".

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), flea comprovado a situapao excepcional da falta

de  fomecimento  de  materias  primas  para elaborapao  de  medicamentos.  Diante  do

cenario atual quando a empresa assumiu a responsabilidade da entrega dos itens nao

teria como  majorar esta  situapao  excepcional,  nao  resta outra  altemativa aceitar  a

rentincia/desistenciapleiteada,ateporqueaimpossibilidadedaentregadoprodutogera

evidente prejuizo aos Municipios no atendimento a populapao.
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Diante da excepcionalidade do caso em tela verifica-se possivel a desclassificapao

dos itens, de acordo com o diploma legal 8666/93, o qual preve:

"Art  .  43  A  licitagdo  sera  processada  e  julgada  com  observancia  dos  seguintes

procedimentos..

§ 6° Ap6s a fase de habilitapdo, ndo cabe desistGncia de proposta, salvo por motivo

justo decorrente de fato sxpervehieute e aceito pela Comissdo."

Assim  opino  favoravelmente  ao  deferimento  do  requerido  observando  o  poder

discricionato  a  teor  da  disposigao  do  artigo  acima  mencionado,  observando  o

principios da economicidade, equidade e legalidade.

Decretando  a  desclassificapao  do  item  n°  089-  CIMETIDINA  200  MG  60X10

(600CPS) - VP , no caso em analise  ficou demonstrado que a  empresa,  nao possui a

intengao de prejudicar o certame e nem de causar prejufzo ao erino,  desta forma fica

isentadaspenalidadeprevistasemleiedesobrigadadaentregadasAF752/21e747/21.

i o parecer, salvo melhor jufzo.

Canoinhas,18 de margo de 2021.

OAB/SC 52309
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