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1- DO RELATÓRIO /.í-^. -••

?H;:..yier^l:os '̂áütos':dOç,prócessóJém^^^ fins-

Parecer Técnico'̂ Jurídicp.sobre adispmsa-deRataçao para-árÂQUISI^ MATERIAL DE
CONSUMO :Í3stólCAÍtóKTOS) EM';Cá3éIÁTER DE TOGÈNCIA.'VIA DECISÃO DO
PODERJUDJGIÃ^aãluz^daLetrí^^SiÕóó/^Sr^ : ^ ^7

; XTrata-se.do Processd.Ádministratívo n11002003/2021, referente àDispensa de
TJdtação n" 003/2021 cujo objeto é a contratação direta de pessoa jurídica especializada para

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM CARÁTER DE

URGÊNCIA VIA DECISÃO DO PODERJUDICIÁRIO para aSecretaria Aíunicipal de Saúde
de São João dos Patos - MA, através da empresa ANILTON B. TORRES, CNPJ:

07.687.473/0001-58.

de- análise e emissão de
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Verifica-se que nos autos os seguintes documentos; Solicitação de Despesa (SD)

Memorando n° 1002003/2021; Termo de Referência comJustificativa; Aprovação do Termo de

Referência; Pesquisa de preço; Justificativa para a contratação; Documentos e Certidões; Dotação

Orçamentária e Autorização do Ordenador.

A aqmsição se justificano caráter de urgência para aquisição dos medicamentos

para atender aos processos judiciais anexo em favor de Aleandro Soares Guimarães;Bruno Joice

Carvalho de Oliveira-Berijamm Pereirada Silva;,Francisco Teixeira; FehpeLucasdós Santos Lima;

Hitao Alves de^^Sousa; Francisco Aírton de Sou2a;;^osé Almeida VieiraMe Sousa; José Almeida

Vieira de Sousáj^Núbia^da Stiva .Car\'ãlho; Maria Emanuela Cárvalho;de Sousa;, Irfario Benjamim

SilvaLima; Mam da Çonceiçãa,d^ SfiyaSantps;-7Maciaiyitoriá.daj,Silva: S Mardlene Ferreira

de Sousa;Patrícia OIivéirã"dé Càrválh'o:Silva;"Tályson:Ferna,ndes da Silva; VictÒr C^ Correira

Holanda; Marià'Franciscá'Azévédo;^Hélena RayssaSousa-Lun"a;'Tõsé£a;dà Silva,Nòíeto; Lorena de

Souza CarvalHò; Ricardó7dá;Silva'01ivèira;,Riqúelme Silva'dá''Ilochá-Smtos, onde a Secretaria
'-1 •- -.i-VV-" i/ •. *

; , ' • í [V" • I ' ' • • *
justifica, e nó ;Teimo de. Referência, •áfiíma. jqüe a aquisiçãpVse/devc ao fatò de alguns dos

mcdicamentos^Sòiicitados não fazerem parte da ;'Fa^ácia BásicWê çabe ao ente público assegurar
í *' • •*; \i ^ t L' f :

a todos, conforme estão expressamente descrito?-rio^^art^^.T96' da-,ConstituÍção Fcderal: "A saúde é

direito de todòs édever dò.Estádo|Mrantido mediante.póííticás'soaaiS-e econômicas que -visem à
. i ^ r4>/v' '̂=-7 •--- VA"' ^'A'; ; ' . aredução do risco de doença e:deÕuüo's agayos eao acessq^uniyèrsal eigualitário às.áções eserviços

para sua prornoção,;prote'ção.erècúpérapò;'L -1
S ' .íte. ' S AV- ' • C " " 'r

fato da mesma
) -z ' • , ••• ' as .• • •♦ r -- .. - ,I,

! A;'Informa que a escòlhá-dk-pessoa.acima especificada se deu pelóí:

atenderà necesridade.especificada', ./ ' ^ 1 L '.

Quànto.ao.valor;mencioná que omesmo está dciacordo com o praticado no

mercado, não havendo indíciós;de súpcrfato^ento e airidá emcondiçÕe^similar asadotadas aos

particulares.

Estes sãoos elementos e fatos presentes nos autos. Passemos às considerações

legais sobre as contratações dos serviços aludidos pela Administração Pública àluz daConstituição

Federal e da Lein.° 8.666/93 e suas alterações.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax; 3551-23
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III - DA FUNDAMENTAÇÃO

Destaco que a presente mamfestaçâo jurídica tem o escopo de assistir a

autoridade assessoradano controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.

A função desta é apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências,

para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a

necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

Aímporí^te s^ehtár que o-examedos autos processuais, se-restringe aos seus

aspectos jurídicos, excluídos; portant;o, àqiiêlês dè natureza técnica:Em'relaçâo à estes, partiremos

da premissa de'.que á autòridádètxòmp'etént)sj'̂ se'. m dos conhecimentos específicos

imprescindíveis para a;suã adequa^aò; às.^necefsidadesría^Adrainistração,;,^ os requisitos
legalmente impostos.. Dé::fa'tOy"ipresume-se que íasréspedfícáções- técnicâs uontidás no presente
processo, inclusive qüanfòií ao^jdédlhámento,...^^ objeto"da •contratação, suas •; características,
requisitos e avaliação do pijejotestiniado, tenh^misido re^ãrmentéídeterininã^^^ pelo setor
competente dò ór^o, com base em parâmetros tédúcos objetivos '̂para a meÍHorfconsecução do

interesse público:'Firíalíneríteíèríosso dever s^entar que determinadas observações são feitas sem

caráter \nnculátivo. mas,ern proE|lasegurarip da própria autoridad^^ assessorada anuem incumbe,
' (Çl; '.•[•.'.fy íif'' ' ' ''

dentro da margem de disçricion^edádè que IKe é eÕnferidia pdadéi;'avaliar'è àcai^, ou não, tais

ponderações.;' ^ r---"-. : ."T'//^ > -•
f:

YRessalta-se queYa'preserite'arí^seMar-sé^áJapMas;c9mjba^ federal

atinente, não t^dò hãvido^o ehcánúâiámentò òu-â'mèriçâo^ã qi^quefdutrò;dócumento que possa
influenciar najcpndüsãò desta orientação.. Poríanto, nossas respostas, devem-ser:recebidas com
reserva e, antes da .efétívá decisão, pelo consulente,» deye-se yenfiçar sC: existem-^outras questões

fáticas e jurídicas a serem anaHsadas.': . . . ' ' ' f ^ '

Ultrapassadas as questões supra, registramos que:

a) a contratação emergendal juridicamente semprepode serlidtada. Seo fato da

urgência o impede ou dificulta, entretanto, no plano jurídico, nada impede que a autoridade,

entendendo que a urgênda não é tanta, ou que a premênda do atendimento da situ^ao não é

absoluta, abra licitação;
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b) esta assessoria se manifesta no sentido de que é possível a realÍ2ação de

dispensa de licitação,com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei n° 8.666/93 em razão de decisão

judicial estabelecendo prazo exíguo para a Administração fornecer determinado produto,

considerando a urgênciado caso, a ser justificada pela área solicitante- Orientação n" 1701/2011-

PGM e outras.

Sobre a dispensa de licitação em razão da emergência, o inc. TV da Lei de

Licitação, assim dispõe: . ;

i •.í ". •• • C'-Att.'24É^dispcnsáyefa-lÍcítação:;. J- |
(•" " .Vi" 'i r ' '

ír " . \IV --rios-cásosyde''émèrcencia ou; dè':càlamidáde :pública, quando

w caractenzadã.urgênçia.deí..atení^qito, de. simaçâp que-possa ocasionar
I' - ypri^uizó''ou compromctérta^-segurançá^de jpessQ serviços,

; i ^cqmpamentos p outros bens, pubuçps ou particulMK, e somente para os

necessários aq,át^dÍmento;da'̂ í^ção:emergenciãí ou calamitosa c
iíyy ^ y• •: •.{ ip^a as parcelas dc.obfàs/ê sèryiçps 'qüêpóssam ser conduídas no prazo

•' y : t máximo de 180 (cènto.ie oitenta).} dias consecutivos'e ininterruptos,

• ; ' ; contados" da pcõrrcricia' dal emergência'.ouycalamidade, vedada a
'V

. y/•,KHj)fórrògacào dos respêcüTOS córitrafòs;'.'--^^ i
I-...- " .• : ;
í ^Pélo teor,da"lei,"para^a.cpmpra^dc rnedicamentòs emsituações qúetais, é possível
K' •"-.y.-v-í,-s

a realização de'dispensa de HçitáçãoyçGtn^fmídarnérito^no/iricyW 8.666/93; a

uma —há decisab judicial estabelêc§idò' pfázbx.pafá^o"fôméc^ pena de', pagamento de

1;.-' ."-yi
S/y;' 1 i : ,= ^ . . /

»Além disso/a dbütritó eiisirià qüe^á isperisa de licitação serefáre aos casos onde
odecurso de tempo' necèssárió ao'̂ pròcêdimèritò íicitatorio riôfmãl impédiná aadoção de medidas
indispensáveis paraevitar danos irreparáveis. (MARÇALJUSTENFILHO,cm Comentários à Lei

deLicitações e Contratos Administrativos. Dialética, São Paulo, 2005, p. 238)

Segundo alição de JESSÉ TORRES PEREIRAJÚNIOR

iui1i)]y" Madeira
ih'KllCO
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A. emergência como hipótese de dispensa de licitações (...) écaracteri^dapela obrigação

imediata ou urgente que tem a administração pública de evitar situações que possam

causarprejuti(ps ou o comprometimento da segurança das pessoas. Parece-nos que dois

requisitos são importantes e até indispensáveis para que possa o administrador, sem

praticar qualquer ilegalidade utilizar-se de permissivo legal. O primeiro é o da

obrigatoriedade da emergência ser reconhecida edeclarada em cada caso. A segunda diz

respeito àimprevisibilidade.da situação, dentro.de um.quadro.de.medianapercepçãopelo

A. adminisp-ador. X'

ParaXÜN]TÔNIO.C^ALÒS,Ç^ ^ ^

•i. A:mergênçia:é.caracteri^dqpèía['̂ ^^ do procedimento-forrnal Hcitatório ao
-- -Kt.y. i. •..» ^^lama solução

'ós e-formalidades que

r .7 • exige, pódè:catuàrprèlutzo ã,èr^^ (obviámenteprejuízp relevante) ou conprometera

. , segurança''de pessoas, ohr^s, semçds~ou''bens,S OU,\ ainday paralisação ou

•'-•^içana regidarid^ suas:ativida^sjspeajícds.,^^ arealização da licitação
•l '.i •!

f não é CO. com a

'• emergênciál\v\'̂ ^^^^^

¥[ Ã'èmergênci^r^ort^to, cjue demanda providências
imediatas sob pena de còmprornetéra segm^çade pessoas^ pbr^/Sendçòs, equipamentos eoutros
bens, públicoSiOu particulares, que não podêria^,:a^árdâr7o trâmifé normal/de uni procedimento

necessária''no se caracteriza a

,X7-fvA? -XX/ t •X

Edtatório.

Vale lembrar que os procéssps^de cHspensa ède inexigíbiljdáde de licitação não
exigem o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num processo de licitação, entretanto

devem obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,

igualdade, publicidade e probidade administrativa impostos à Administração Pública.

Poroportuno, alertamos que oscontratos diretos são examinados pelos órgãos

de controle interno c externo por varredura, sofrendo individual e particularizada apjeçiação,

fiscalização e controle sobtodos os aspectos delegalidade e demérito que encerr

CNPJ; 06.089.668/0001-33 -Tele/fax; 3551-2328/22
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.b
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esses processos devem ser muito bem instruídos, e, além dos documentos de habilitação e

regularidade fiscal da empresa, devem ser comprovadas nos autos a caracterização da situação

emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; a razão da escolha do fornecedor, e a

justificativa do preço, nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitação.

Saliento que a função da assessoria jurídica, no caso da análise da dispensa de

licitação emrazão daurgência, compreende o encargo deavaliar a correta e adequada formalização

do processo, verifiçàndo .se as exigências legais rclátivãs à instauração do fdtp -fpríin^ atendidas.

Logo, de acordo com o art.'26 da Lei^de Licitações, vctificám-se presentes á caracterização da

situação urgência^ ra2ão,da escòlha.'âo conrratandò:^e-justificativa do preço. j

j :' Por outro lado, devp aÁdmmisttaçãp^^ condições de habilitação

jurídica, fiscab;e ecònôrmca do-conttatádo, exigido; nq^mmimo/o--contt^ social da empresa,
documentos e informaçõ^Sí pessoais dos representantes do^ contratai negativas de

débito do INSS,.É(jTS, no caso/de pessoas jurídiçasj edenids dóc^ pertinentes necessários
/ - - ^̂ f ' ' 'j\í í"'. '1 ^'

e suficientes ãp acaiitelamento/do interesse da cohtràtação,,úrQa, veZvque'"a regularidade com a

seguridade social é condição òbrigatória para a:'ibabiUtaçãp,,eíti' ficitação,"para a dispensa e a

regularidade

IV " DA CONCLUSÃO

'- -Dessa,forma,-com Hàsê hpqueJacimaTói'e!^ostò, cnténdernos, para o caso em
^ - .. _ : ,, ' r, ' '

apreço, que épossível a contratação dê éfopresá:ANILTpN, B. TOR^S YjME, com dispensa de

licitação, quedeverá serfundado no art.24,iy;,da-Lei n® :8.6ô6/93, - j ;/

"-"--Lembramos qué-sé deve-somente contratar o qxiàntitátivò"mínimo necessário a

atenderà demanda. As futuras aquisições devem ser precedidas de licitação.

Ressalto, por fim, que a presente análise restringe-se aos aspectos formais da

aquisição, sendo de responsabilidade da autoridade competente, no exeracio da sua

discticionariedade, justificar a situação de urgência, a escolha do fornecedor e o& valordo material

aser locado, como determina oart. 26 da Lei n" 8.666/93. /^
r.afvaib^
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Encaminhem-se os autos à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL, para as providências cabíveis e o prosseguimento do feito.

'i. • •'

i-

V
í •*'•

. 't-

r^"4íj'•"••". .'̂ íi, -'

:i; •

Eis o Parecer, Salvo Melhor Entendimento.

São João dos Patos - MA, terça-feira, 18 de fevereiro de 2021.

DANILO 1)

/OAB/MA 15.793

- í

MADEIRA . ^
de íàfvíhaMadé '

rApiéssor'juridico, ; ^>'
-Portaria,015/2021?

O, OAB/MA 15Í793 . . . *

i.- •4 ^ . ••

j) ^iU •^ -«'He; :•^
. -v.íV

í\_' jX •- '̂••^ • -1 •
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