
.I
•,

(tibAasL!li*

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO  CONTESTADO
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cONs6Rclo INTERMUNlclpAL DE sArdDE DA REGIAO DO CONTESTADO
- CISAMURC

PARECER JURfDIC0 N° 008/2021

EMPRESA     MEDCAM     DISTRIBUIDORA     DE     MEDICAMENTOS     E

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 34.252.381/0001-81

PREGA0 008/2020

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

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

Farmacia   Basica,   Hospitalar   e,   Pronto   atendimento.   Destinados   aos   Orgaos

Participantes  do  Cons6rcio  Intermunicipal  de  Satide  da  Regiao  do  Contestado  -

CISAMURC:   MUNIcfpI0S   DE   BELA   VISTA   DO   TOLDO,   CANOINHAS,

MAJOR VIEIRA, MAFRA, MAJOR VIEIRA, PAPANDUVA, PORTO UNIAO E

TRES BARRAS.

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

decretada vencedora  no item 37- Algodao em bola 100% algodao invejado, inodoro,

isento de anrido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, na cor

branca, boa absorv6ncia, pacote com 95 gramas cada.

Slte: quw.clsamurc.sc.Aov.b±          -        e+hall: gsLsamurc@L±samr_rc.sc.EovLdr
RuaJoaodacruzKreiling,1085        -         89460-154-Canoinhas-SC

Fone:(47)3622-4530          -         CNPJ:03.887.256/0001-50
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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 11 de mango do corrente ano a empresa solicitou o Pedido

de Troca de Marca e Reequilil]rio de Preeo.

ASSISTE A RAZA0 DA REQUERENTE:
"A   empresa   MEDCAM   DISTRIBUIDORA   DE   MEDICAMENTOS    E

PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA, no CNPJ 34.252.381/0001-18, vein pedir a

troca  de  marca  e  reequilforio  do  pre€o  da  referida  autorizapao  de  fomecimento/

empenho:
Item Quantidade Espeeificapao Marca PreeoUnitat0 Pre€o Total

37 360 Algodao   em   bola    100%   algodao   invejado, Descarpack 2.8600 R$1.029,60

inodoro,   isento   de   amido,   fibras   longas,   em
camadas sobrepostas e uniformes, macio, na cor
branca, boa absorvencia, pacote com 95 gramas
cada.

Pedimosquesejasubstitufdopeloseguinteitemdequalidadeigualemaiorquantidade:

Item Quantidade Especificapao Marca PreeoUnitfri0 Prego Total

37 360 Algodao   em   bola    100%   algodao   invejado, Descaapack 3,57cO R$ 1.287,00

inodoro,   isento   de   amido,   fibras   longas,   em
camadas sobrepostas e uniformes, macio, na cor
branca, boa absorvencia, pacote com 100 gramas
cada.

0   pedido   se   faz   necessario   devido   o   aumento   de   consumo   do   produto   e   a

indisponibilidade de mat6rias primas e o seu consecutivo aumento de custo de marca

cotada."

Site: www.cisamurc.sc.go\/.br           -         e-mail: cisamurc@cisamurc.sc.Eo\/..b±
RuaJoaodacruzKreiling,1085        -         89460-154-Caroinhas-SC

Fore:(47)36224530          -         CNPJ:03.887.256/0001-50



1
•.i.     ,

|h I > ,-\ ,\ i \. ; Ill:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO  CONTESTADO
Bela Vista do Toldo -Canoinhas -  Irine6polis -ltai6polis -Mafra

Major Vieira -Monte Castelo -Papanduva  -Porto Uni5o -Tres Barras

PARECER:

susEg¥-

Baseado no principio da vinculapao do instrumento convocat6rio regido pelos o

artigo 3° e 41° da Lei 8666/93, que rezam:

"Art.   3°A   licitapao   destina-se   a   garantir   a   observancia   do   princfpio

constitucional  da  isonomia,  a  seleeao  da  proposta  mais  vantajosa  para  a

administrapao e a promoeao do desenvolvimento nacional sustentavel e sera

processada e julgada em estrita conformidade com os princfpios basicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,

da probidade administrativa, da vinculapao ao instrumento convocat6rio, do

julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos.

Art.  41.  A Administrapao nao pode descumprir as  normas e condie6es  do

edital, ao qual se acha estritamente vinculada."

A  administrapao  ptiblica esta vinculada a cumprir o  edital  nao  podendo  este

modificar o objeto estipulado, conforme mos explica Hely Lopes Meirelles:

"A vinculapao ao edital  significa que a Administrapao e os licitantes ficam

sempre  adstritos  aos  termos  do  pedido  ou  do  permitido  no  instrumento

convocat6rio  da  licitagao,  quer  quarto  ao  procedimento,  quer  quanto  a

documentapao, as propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras,

estabelecidas   as  regras  do  certame,   tomam-se  obrigat6rias  para  aquela

licitagao  durante  todo  o  procedimento  e  para  todos  os  seus  participantes,

inclusive  para  o  6rgao  ou  entidade  licitadora."  (in  Licita€ao  e  contrato

administrativo,  140 ed. 2007. p. 39).
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Analisando   o   caso   em  tela  toma-se   inviavel   a   administrapao   ptiblica   a

modificapao  da  marca  em  decorrencia  do  acr6scimo  de  valores  solicitados  pela

empresa. Assim opino, pelo indeferimento do pedido de troca de marca e reequilil)rio

baseada no princfpio legal da vinculapao do ato convocat6rio.

i o parecer, salvo melhor jufzo.

Canoinhas, 15 de margo de 2021

CAMILA DENK SILVA KUCZERA

ASSESS-ORAJURiDICA

OAB/SC 52309
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