TE D

*

(_À

o

ffia'hiÍil
|UEIE

.

.

-6jc$rotiÉitvocÊ. - .

ESTÂDO DO MÂRÂNHÃO

PREFEITURA MUNICIPÁL DE MIRANDA DO NORTE. MÀ
CNPJ: 12.553.806/@01-96
Rua do Comércio N" 183

- Centro - 65.495-000 - Miranda do Norte
PARECER T ECNICO (CPL)

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NO

O I

- MÂ

7-2020

OBJETO: Contratação Emergencial de Empresa para Fomecimento De Medicamentos, Materiais de
Consumo Medico Hospitalar e Matenais de Limpeza Hospitalar, paÍa uso no Combate ao Covid 19,
destinados a atender a rede de saúde do municipio de Miranda do Norte - MA.

I

-

DO OBJETO

A manifestação da Comissão Permanente de Licitação tolnâ por base o despaúo do
Gabinete da Secretiíria Saúde, visando à Contratâção Emergencial de Empresa para Fornecimento De
Medicamentos, Materiais de Consumo Medico Hospitala e Materiais de Limpeza Hospitalar, para uso no
Combate ao Coüd 19, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de
referência
Foram juntados aos autos, dentre outros, os seguhtes documentos: OÍicio de solicitação;
termo de referência; autorização paÍa coleta de preçoq pesquisas de preços de mercado, mapa de

apuração, solicitação

de dotação orçamentari4 dotação orçamentariâ, declârâção de

adequação

orçamontariq tenno de referênoia dovidamente aprovado, resultado das pesquisas de preços e autorizaç&s
da autoridade competente paÍa os pÍoc€dimentos.

Os autos chegaram a esta Comissão para ernissão de relatório e demais procedimentos
Dessa fomra passamos a expor:

A prion, ressalta-se que não compete a Comissão Permanente de Licitação avaliar os
critérios de oportunidade e conveniência nas contratações públicas realizadas por este Orgào, haja üsta
que sua atividade precipua está na realização das licitações, fazendo apenas análise técnica das
contataçôês diretás que são demandadas.
Desse modo, insta registÍaÍ em análise destes autos, a justi{icativa da situação ernergencial

o mundo todo, onde, através de várias
normas legais, se vislumbra a necessidade de contratação de bens e servigos para eníientarnento da
ernergência de saúde pública de importância internacional decoÍrente do coronavírus responúvel pelo
está diretárnente relacionada com a calamidade hoje que assolâ

surto de 2019.

II

-

DA F'TINDAM ENTAÇAO

Considerando o obieto a ser contratado, verificâ-se que se trata dâ Contratação Emergencial
de Empresa para Fornecimento De Medicamentos, Maferiais de Consumo Medico Hospitalar e MateÍiais
de Limpeza Hospitalar, paÍa uso no Combate ao Covid 19, de onde, necessário se faz o imediato
enftentamento da situação de calamidade apresentada.
Embora a regra legal defendida pela Constituição Federal, em s€u aÍtigo 37, inciso XXI que
estabelec€ como regÍa à realização de licitação, visando à contratação, pela Administração Pública de
obras, sewigos, compms e alienações, sendo hipóteses de contratação diÍet4 situação de extrema
necessidade, o que é o caso.
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ESTADO DO MÂRANHÃO

PREFEITURÂ MUNICIPÁL DE MIRÂNDÀ DO NORTE - MÁ
CNPJ: 12.553.806/001-96

Rua do Comércio N"

183

-

Centro

-

65.495-000

- Miranda

do Norte

- MA

Em 06 de fevereiro de 2020, o Govemo Federal editou a Lei n" 13.97912020 alteradz
posterioÍmeÍte, pela Medida Proü$na n" 92612020, o qual dispôs 56S1s as Ín€diítrs para enfientaÍnento
da Pandemia do Covid-I9.
Nesse caminho, o artigo 4', § l'do referido diploma legal dá guarida a dispensa de licitação
para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública dc importância intcrnacional docorrcntc da pandornian in verbis:

Árí. 1" F-ica dispensada a licitaÇão pora aquisiÇão de bens, sen'4.os

e

insunos de saúde destinados ao eníreníamenlo da emergência de saúde
pública de imporlôncia internacional decotente do coronavíras de que

lrata esla l"ei.
§ l" Á disperua de liciação a que se reJàre o caput deste artigo é
lemporário e aplica-se apenas enquanto perdurur a emergência de saúde
ptiblica de importôncio inremacio/nl decorrenle do coronavírus(GN)
Concomitantemente à Lei Federal supÍq o Deffeto Estadual n" 35.672, de 19 de março de
2020 declarou situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do aumerto do número de
infecções pelo vírus Hl N I, da existência de casos suspeitos de contaÍninação pela COVID- I 9, bem como
da oconência de chuvas intensas nos municipios que especific4 concomitântemente o município
declarou estado de calamidade pública e define as medidas para o enfrentaÍrento da pandemia no
municipio de Miranda do Norte, através do DecÍeto Municipal Íf 021-2020.

II

Ncssc caminho, o aÍt. 2o, inciso
do docrcto osradual, corrobom €!m a situação
emeÍgencial em que se traduz a necessidade de se realizaÍ contratações de serviços e bens inerentes ao
caso em tel4 de fonna que os processos aúninistativos não podem ser complexos e dispensam maiores
burocraci as.

Doutrinariamente,
Meirelles, que delineia:

a

questão emergência está bem definida nas lições de

Hely

Lopes

A emergência caracleriza-se pela urgência de alendimento de siluoçõo
tlue wssa oca§ionar prejuízos ou comprometer a incolumidqde ou o
segurança de pessoas, obras, serviços, e(luipamentos e oulros be$,
públicos ou parliculdres. exigtndo rápidas providências da
Adminis açdo para debelar ou minorat suds consequências lesivos à
coletividade. (Direito Administraltuo Brasileiro, 21a ed. São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 253)

E importante esclarecer que, a emergência que estamos enfrentando é uma situação
decorcntc de fatos imprcüsíveis quo impõcm imediatas providências por parte da Administraçâo sob
pena de potenciais prejuízos. Assirn, quando evidenciado o risco de ÇoÍrprometimento da segurança de
pessoas estamos diante de uÍna emergência de saúde pública de importância internacional.
Com relação à justificativa de preço, que é um dever ora imposto ao Administrador, o
Departamento de Compras e Coletas da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, informou que a
ernpresa Distribuidora de Medicamentos Saúde & Vida Ltda, localizada na Avenida das Nações Unidas
n' 834 - Vermelha - Cep: 64019-230 - Teresina - PI, inscrita no CNPJ sob o n" 10.645.510/0001-70 e
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ESTÂOO DO MÀRÂNHÃO

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MIRÂNDÀ DO NORTE. MA
CNPJ: 12.553.806/0001-96

Rua do Comércio N" 183 - Centro - 65,495-000 - Miranda do Norte - MA
Inscrição Estadual N' 12.516.519-6, apresentou o menor valor para Fornecimento De Medicâmentog
Materiais de Consumo Medico Hospitalar e Materiais de Limpeza Hospitalar, para uso no Combate ao
Coüd 19, demonstÍdrdo assim a razoabilidade do valor da contratação.

De acordo com o entendimento do TCU: "a realização de uma ataliação léct ico e
econômico adequada gdnha imporkincio no conlrataçõo direta, que não está suieitd às correções e
ajustes de valores possíveis cle se alcançar, ao menos em tese, numo concorrência perJêita" (Acôrdb
n"10.057/2011- la Crâmam do TCU).
Portãlto, diante dos fatos e justificativas, paÍeceÍ ternico, justificativa de preço, situação
calarnitos4 estaÍnos diante de uma excepcionalidade, caÍacterizândo âssim dispensa de licitaçào nos
moldes dos dispositivos supracitados.

Ademais verificâ-se que a contratação ora solicitada se adequa as condições exigidas no

4'-B da Lei n' 13.979i2020,

aÍ

segundo o qual:

Art 4"-8. Nas dispensas de licilaÇão decorrenles do disposto nesta l,ei,
presumem-se almdifuis as condições de:
I - ocorrência de situaçdo de emergêncio:
II - necessidode de pronto atendimenlo da situação de emergência:
III - existência de risco a segurançd de pessoas, obras, preslação de
sereiços, equipamenlos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratoção à porcela necessária ao atendimento da
s itua Çõo de em ergência.
Dessa forma Fornecimento De Medicamentos, Materiais de Consumo Medico Hospitalar e
Materiais de Limpeza HospitalaÍ, paÍa uso no Combate ao Covid 19, dará maior agilidade ao combate da
pandernia. Adernais, a conhatâção previstâ encontÍâ-se denúo do prazo estipúado com a possibilidade de
prorrogagão e manutenção enquanto perdurar a situação de ernergência de saúde pública.

III

-

DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO E ESCOHÁ DO FORNECEDOR

E de bom alütre ressaltar que, atendendo ao princípio da

de frrnções,

a
Coletas, deve ser

segregação

justificativa de preços, por ser de competência do Departamento de Compras e
deüdamente comprovada poÍ eles, desde a corriqueira pesquisa de mercado, até a congnrência com
valores contidos em atâs registÍadas, banco de preço e contratos administrativos êüstentes.
Nesse

carniúo, o artigo 4', § 1', inciso VI da tei n' 13.97912020 estabelece que:

l" O termo de reJàrência simplificado ou o proielo basico simpltficado
a que se refere o caput conterá
W - esíimativds dos preços obtidos por meio de, no mínimo um dos
§

seguinles pardmeíros
a) Portal de Compras do Gowmo Federal

publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo
d) contrdtaÇões similares de oulros enles públicos: ou
b) pesquisa
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Rua do Comércio N"

- Cenro - 65.495-000 - Miranda do Norte - MA
e) pesquisa realizada com os poíenciais l'ornecedores; e
183

§

2"

Excepcionolmente, medianle jusríicati|a do auloridade compelenÍe. será
dispen,sado a estimaíira de preços de que trata o inciso W do cary.

Desta feita üslumbra-se o cumprimento deste item, vez que o setor realizou a pesqúsa de
preços com empresí§ do ramo comercial do objeto da contratação, além de realizar pesqúsa em
conüatações similares, e busca em banco de preços, bem como, apresentou justificativa atendendo assim
ao disposto na lcgislação.

Não menos importante, a escolha do fomecedor, que fica a cargo do setor técnico, dwe
conter todos os elernentos que demonshern a legalidade, oporrunidade e conveniência da cooúataÉo.
Assim, verifica-se nos autos que o Dspartamento de Compras e Coletas fez consta eÍn seu
relatório que, a empÍesa Distribuidora de MedicaÍnentos Saúde & Vida Lt&, localizada na Avenida das
Nrções Unidas n' 834 Vermelha Cep: 64019-230 Teresina PI, inscrita no CNPJ sob o no
10.645.510/0001-70 e Inscrição Estadual N' 12.516.519-6, 4)Íesentou a pÍoposta rnais vantajosa paÍa
Fornecünento De Medicamentos, Materiais de Consumo Medico Hospitalar e Materiais de Limpeza
Hospitalar, pÍrÍa uso no Combate ao Coüd 19, ao passo que o setor técnico justificou a escolha do
fomecedor, não sendo de competência desta CPL se maniêstar neste âmbito, se resumindo eÍn aÍlalisaÍ o

-

-

-

-

processo na sua instrumentalidade.

Ilt-coNCLUSÃO
Diante de todo o exposto e considerando que, constatn nos aütos os elernentos necessários à
contrataçâo erncrgencial, com base na Lci no 13.9792020, Decreto Estadual n" 35.672/2020, e Dçcreto
Municipal n" O2l-2020, sugerimos a contrataçâo da empresa Distribuidora de Medicamentos Súde &
Vidâ Ltd4 localizada na Avenida daq Nações Unidas no 834 - Vermelha - Cep: 64019-230 Teresina
PI, inscrita no CNPJ sob o n' 10.645.510/0001-70 e lnscrição Estadual N' 12.516.519-6, no valor total
de R$ 137.878,97 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos),
para Fornecimento De Medicamentos, Materiais de Consumo Medico HospitalaÍ e Materiais de Limpeza
Hospitalar, para uso no Combate ao Covid 19, destinados a atender a rede de saúde do município de
Miranda do Norte - MA, conforme condições. quantidades e exigências no termo de referência, conforme
solicita o presente processo, sendo encaÍninhada minuta do contrato.
Desta feita consideÍando o fluxograma encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica para
exane de legalidade e regularidade dos atos e posterior envio para autoridade competente para
autorização, ratificação e publicação, na forma do aÍ. 26, da Lei n" 8.666/1993.

À Comissao Permanente de Licitação, para aprovação

e demais deliberações.

Miranda do Norte. Estado do Maranhâo. 23 de Abril de 2020
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Alisson Luis Silva Mendôs
Presidente da CPL'I'MMN
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