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São João dos Patos (MA), 01 de fevereiro de 2022.

A Sua Excelência

Thuany Costa de Sá Gomes

Secretaria Municipal de Administração

Nesta.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

- - - -E." - s

Pélo presente, solicitamos a^òssa^Excelêncià a autorização para contratação da
empresa AGNUS BRASIL cAMÉRGIri^EjSERVrçqS DE ART^GOS LABQMTORIAIS EIRELLI - ME,
Inscrita no CNPJ N- 34^700:478/0001-46;" pà^^^ forhecimeritqVd^ utilizados no
Analisador Hematológico 23; conforme segue: ' . ••v

' ' '' ' ' •,

CONTRATADA:', ÀGNtIS BRASÍL.^COMÉ SERVIÇOS DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELLI - ME,.Inscrita np CNPJ^ Ne 3'47ptif478/Ü001.46 com sede na Rua
Guido Zampolo,:n- 386, Recantb dasTlòres -~Distritó'dé'Bònfiin.Taulista;^ Ribjeirão Preto -SP.
CEP 14110-000;" •"• . ^ .

' • • t • íí 1 • I

OBJETO: Contratação de , empresa' para fornecimento ide^-Téagente para equipamento
hematológico 23 vA '7 /V \

VALOR TOTAL: R$ 61.257,00 (sêssènta è-um.mil7;düzentgs:êx|n sete reais], valores
que serão gastos por período dê'T2-meses. "~ ^ =• •• ; ;

1. DAS RAZOES DE ESCOLHA po FORNECEDOR {
I

/

1.1. Para qiie se pudesse pudessem chegar a aquisição dos produtos, foram feitas
pesquisas,de merçadps onde-constatamos quê, havia, uma empresa autorizada dentro
no Brasil e que nenhuma outra empresa poderia realizar a venda do produto há não
ser a empresa contratada por se tratar de uma empresa exclusiva autorizada.
Contudo, todas as outras empresas consultadas nos alertaram que não poderia vender
para o município há não ser a empresa mencionada, por se tratar de uma empresa
AUTORIZADA no Estado e única apta a nos vender esse produto.

AMPARO LEGAL:
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Art 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:

I - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo, vedada a preferência
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a
obra ou . o serviço^- pelo—Sindicator} Federação ou

_• . ^ Confederação: Patronal, pu, f aindai pelas entidades
/' " " equivalentes; ' ^

Diante da clareza do supracitado dispositivo de maiores

argumentações para dar fundamentaçãoJégal aeste expediente^. -,-; ' |

JUSTIFICATIVA:".:': .• '/ .f'^
i • -i.- ; •' •-Xvv'"-V".-'*<•-7".T; ''i

O município de São'Jòão.^dos-Pátos --NtóVpor meid^,dojSéu'Representante Legal, vem
justificar o procedimento d^J^exi^biljdadeJá^Licitaçã^^ reagente para
equipamento HenSátoIógicoZ3 '̂_ X ' .. J

\ \j!/ \ iForam preenchidos todos ps requisitps.para atendjerb intèresse doj serviço público
e para que não haja prejuízo ao órgão público, verífiçah'do-se,;,tratar de um preço justo para a
contratação especializada-nós >termos do artigo 25,>inci^;.Ma Lei' 8666/93, onde foi
contratada a empresa qué-forneceu-b^mais justo valòi>totalí.;ten3o\ém-vista a.impossibilidade
de competição por se trataróa única/empresa autprizadãrçeípTábf^ -1

Quantb ã rázão da éscojhà.do fornecellór esta VÍçbhsubstáncia^najnecessidade de
alcançar uma aquisição de quaiidádé^má vez'que:a-mésmá é a única autorizada para a venda

i" ' . ' . ' . Í-' ' ^-1
do produto. _ , " - • n"--' "

V A-

É importante demonstrar que este se trata de úm equipaménto relativamente caro
e que necessita desses feagentes pará.que possa realizards .examesTaboratbriais.

No qué^concerne aoipròeéssd de_ihexigibilidadé..sãOLess_ès.os"'entendimentos mais
recentes do Tribunal de Contas da União:

A contratação direta por inexigibilidade de equipamentos, ou

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo não se subsome à hipótese do
art. 25, inciso I, da Lei 8.666/1993, uma vez que as situações

elencadas nos incisos desse artigo são exemplificativas. Na
presença de situações outras em que o atendimento das
necessidades da Administração implique a inviabilidade de
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competição, admite-se a contratação direta por inexigibilidade
com fulcro no art. 25, caput.

Acórdão 2503/2017-Plenário | Relator: WEDER DE OLIVEIRA

ÁREA: Licitação | TEMA: Inexigibilidade de licitação | SUBTEMA:
Serviço técnico especializado

Outros indexadores: Abrangência

Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de
singularidade não pode "ser confundido com"a idéia dé üriicidádè, exclusividade, ineditismo ou
raridade. Ofato dé o objeto poder, ser executado por outros profissionais oii empresas não

V impede a contratação direta' amparada no' art. 25, inciso I, da. Lei |8.666/1993. A
inexigibilidade, amparáda nesse dispositivo legal, decorre da impossibilidade de se fixar
critérios objetivosdejulgamento.: - , .

Ainda ém 'conformidade ,çom..eritendimbntp.4dp. Tribunal"de Contas da União a
singularidade da vendá-^dé^prpdutos- não íseiiconfundé^coinrá^êxèlusividade e neste caso
concreto a de se pautar •quemò-país a uma única empresa representante autorizado a venda
de reagente para oAnalisadoçHemátplógicd Z3; opue inviabiliza açónipetiçãp de mercado.

i ' • • . ' {\s / j • ' I
A empresa a ser contratada apresenta preço'"justo,;'e sé encontra apta para o

fornecimento do objeto a sèf-contratado conforme-certidões negátivas.j Nota-se que a
contratação se amolda ao estipulado na Lei de licitações pois além da notória especialização
técnica de uma lautorizada p^elõ fabricante, tornando ã seu fdimecimento indiscutivelmente o
mais adequado ém conformidadé aò!§l^ do artigo 25'da supraa^^ Lei. ^

Sendo ássim com oihtuitõ de solucionar tal/empeçiíhos pára aqui dos produtos
^ se faz necessário a solução de-fòfma. emergençial rápida-^^ está que só pode ser

atendida com confiabilidade 'porrumvrepresentantè^xpmèrcial habilitado jpelo fabricante
conforme carta de^exclusividade apresentada. j

No que concerne ao processo de inexigibilidade são esses os entendimentos mais

recentes do Tribunal de Contas da União: . \ /

A contratação direta por inexigibilidade'de equipamentos,
' - • ou gêneros" que"só"'possam~ser''fofnecidos por produtor,

empresa ou representante comercial exclusivo não se

subsome à hipótese do art. 25, inciso I, da Lei 8.666/1993,

uma vez que as situações elencadas nos incisos desse artigo

são exemplificativas. Na presença de situações outras em

que o atendimento das necessidades da Administração
implique a inviabilidade de competição, admite-se a

contratação direta por inexigibilidade com fulcro no art. 25,
caput.
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Conforme o disposto pelo plenário do Tribunal de Contas o artigo 25 da lei de
licitações estabelece um rol exemplificativo de forma que possam existir ocasiões em que
apesar de não estarem descrita no esboço do artigo possam ser passiveis da inexigibilidade.

Ainda em conformidade com entendimento do Tribunal de Contas da União a

singularidade da venda dos produtos com a exclusividade e neste caso concreto a de se

pautar que no país a uma única autorizada da marca mencionada acima o que inviabiliza a
competição de mercado, uma vez que são peças originais de ótima qualidade.

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei n- 8666/93, Secretária

Municipal de Saúde apresenta a justificativa para ratifiçação-e demais considerações que por
ventura se fizerem riécessárias. ' • •

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesás deverão ser custeádàs..por:Gdrità' dè.recursos de Dotação Orçamentária
que deverá ser informada pelo setòf dé contabilidade de arites.da^el^^^ do Contrato.

Outrossim, esclarecemos que a despesa se encontra'em','cpnspnância icom a LDO, LOA
ePPA. - \ V

"

Sem mais para o momento,._coloco-mè.^à" disp9siçãp de^ Vossa"
quaisquer outrosesclarecimentos. ~ '

Kaifo-

J r

r'' I ' *'' í '
ente, a;

pdè-;Soirs'aiCc)frea
Secretáriá-lle Saúde

Portaria i- 2Ò9/2021/Gab

íxcelência para
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