Processo Licitatório n°:

/2021

Processo Administrativo n°: 135/2021

Prefeitura do Município de Paranavaí
Diretoria de Compras
VOLUME:

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE
HOSPITALAR (AGULHAS).

MATERIAL

MÉDICO-

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

Dispensa de Licitação nº 431/2021 - Aquisição de Material Médico Hospitalar Agulhas
Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>
Para: Sandra Compras - SESAU <compras.sesaupvai2@gmail.com>

24 de junho de 2021 16:37

Boa tarde,
Após análise prévia pela Comissão, verificou-se a necessidade de solicitar as seguintes
alterações/complementações:
1. Promover a classificação correta do processo dispensa: em razão do valor (art. 24, II, Lei
8.666/93), em razão de licitação deserta (art. 24, V, Lei 8.666/93), ou em razão de
emergência (art. 24, IV, Lei 8.666/93) (conforme comprovantes de envio de e-mail
solicitando os orçamentos, mencionando que se trata de compra emergencial para
enfrentamento da COVID-19)
2. Se optar pela dispensa em razão do valor, deverá apresentar:
a. justificativa (modelo padrão do Município);
b. declaração de que não foi extrapolado o limite do elemento de despesa.
3. Se em virtude de licitação deserta:
a. justificar o interesse público e impossibilidade justificada de repetição do certame
sem que haja prejuízo para a Administração, conforme Acórdão TCU nº 4.748/2009
– 1ª Câmara.
4. Se em virtude de licitação emergencial:
a. adequar justificativa
5. Adequar prazo de entrega (Termo de Referência consta 7 dias, já a proposta consta 20
dias) ou negociar com a empresa redução do prazo de entrega e autuar no processo;
6. No Termo de Referência consta: “Toda a documentação será analisada após o resultado
das propostas vencedoras”. Tendo em vista que a ordenadora da despesa é a
responsável pela seleção das propostas e juntada dos documentos de habilitação,
inclusive de qualificação técnica, sendo a CPL apenas responsável pela formalização,
deverá atestar o cumprimento pela vencedora do atendimento das condições de
habilitação.
7. Mencionar na Declaração de Responsabilidade Sobre a Pesquisa de Preços as outras
fontes autuadas para efeito comparativo e a conformidade do valor a ser contratado com
o valor de mercado.
8. Adequar a Declaração de Responsabilidade Sobre a Pesquisa de Preços ao Decreto nº
22.093/2021
9. Ausência de Procuração delegando poderes para PÂMELA DOS SANTOS BARCELOS
assinar Termo de Declarações.

10. Excluir do Termo de Referência a exigência “Certificado de Regularidade Técnica emitido
pelo CRF do Estado em que a empresa possui sede”, pois não condiz com o objeto a ser
adquirido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-Comissão Permanente de Licitação
Diretoria de Compras

Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

Dispensa de Licitação nº 431/2021 - Aquisição de Material Médico Hospitalar Agulhas
1 mensagem
Leandra Caetano <comprasleandra@gmail.com>
29 de junho de 2021 14:45
Para: dispensaparanavai@gmail.com, compras.sesaupvai2@gmail.com, almoxarifadoerecebimento@gmail.com

Prezados Senhores,
Segue em anexo a justificativa solicitada com relação a Solicitação de Compras nº 431/2021 - Aquisição
de Material Médico Hospitalar (Agulhas).
O documento impresso será entregue no Departamento de Compras da Prefeitura amanhã de manhã.
Atenciosamente
Leandra Caetano
Departamento de Compras
Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí
JUSTIFICATIVA - SC 431-2021 - AQUISIÇÃO AGULHAS.pdf
543K
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Ata de análise e julgamento nº 40/2021
Processo Administrativo nº 135/2021
Solicitação de Compra nº 431/2021
Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de material médico-hospitalar (Agulhas).
Em reunião realizada remotamente no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e
um, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 22.367/2021,
registrando as presenças de: Wellington José Ferreira de Lima Batista da Silva, na
função de Presidente, Fernanda Caroline Lima Kobayashi, Graziele Della Pria da
Silva Maciel, Sílvia Mara Nocetti Soares e Sivonei Simas, na função de Membros,
para analisarem a Solicitação de Compra nº 431/2021, protocolada junto à Diretoria
de Compras em 23/06/2021, às 15h 44min (e-mail dispensaparanavai@gmail.com),
cujo objeto consiste na aquisição de material médico-hospitalar (Agulhas).
De início, constatou-se que a Ordenadora da Despesa, Secretária Municipal de
Saúde, encaminhou a solicitação instruída com os seguintes documentos:
A. Coleta de Preços nº 242/2021;
B. Termo de Referência;
C. Memorando nº 29/almox/2021;
D. Justificativa;
E. Relação de Lotes Mal Sucedidos no PE 051/2021;
F. Relatório de Estoque;
G. Propostas de orçamentos, acompanhadas de Cartão CNPJ, QSA, e e-mails;
H. Pesquisas

realizadas

junto

ao

Banco

de

Preços,

portais

governamentais,

sites

especializados;
I. Declaração de Responsabilidade assinada pela servidora Fernanda Sakuno Pezzoti;
J. Bloqueio de Dotação nº 113769/2021, no valor de R$ 2.960,00;
K. Documentos de Regularidade Jurídica, Fiscal, Trabalhista, Econômico-Financeira e
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capacidade técnica da empresa a ser contratada;

Em análise prévia realizada em 24/06/2021, verificou-se a necessidade de solicitar à
Secretaria

Municipal

de Saúde correções/adequações (e-mail enviado em

24/06/2021, às 16h 37min), as quais foram satisfatoriamente atendidas somente em
29/06/2021.
Deve ser delimitada a atuação da Comissão Permanente de Licitação, cuja
competência está disciplinada na Lei nº 8.666/93 da seguinte forma:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas
por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros,
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos
quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela
licitação.
§ 1º No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas
pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal
disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela
autoridade competente.
§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais
legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de
equipamentos.
§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

De forma complementar, o Decreto Municipal nº 22.367/21 dispõe que:
Art. 1° - Nomear os servidores abaixo para, sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada de formalizar
os procedimentos de Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, bem como
analisar e julgar os Requerimentos de Certificado de Registro Cadastral, no
período de 03 (três) de maio de 2021 a 03 (três) de maio de 2022.

Para os casos de contratação direta, a Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, estabelece o seguinte procedimento:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
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seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados.

De acordo com o entendimento do TCU, nos casos de dispensa e inexigibilidade não
compete a Comissão Permanente de Licitação a função de opinar sobre o mérito da
contratação:
Vinham sendo cometidas às comissões de licitação atribuições que as
transformavam em órgãos consultivos ou de acompanhamento da execução
de contratos. Essas atribuições são estranhas à competência própria
dessas comissões, que existem para processar e julgar licitações, não
para opinar se restou configurada hipótese de dispensa ou
inexigibilidade nem para aplicar penalidades administrativas a empresas
que hajam descumprido cláusulas contratuais, nem, ainda, para elaborar
editais”1.

Assim, a atuação da Comissão Permanente de Licitação se restringe a
formalização do processo, mediante a verificação dos seguintes elementos
instrutores: a) justificativa para contratação; b) definição do objeto da contratação; c)
motivação do ato de dispensa/inexigibilidade; d) compatibilidade com os preços
praticados no mercado; e) caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de
grave e iminente risco à segurança pública (quando for o caso).

1

Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU – Uma abordagem a partir de Licitações e
Contratos:
Disponível
em:
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/responsabilizacao-de-agentes-segundo-a-jurisprudencia-do-tcu-uma-abo
rdagem-a-partir-de-licitacoes-e-contratos-aulas-1-a-5.htm.
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No caso em tela, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a aquisição de material
médico-hospitalar (Agulhas), alegando em sua justificativa o seguinte:
Considerando que o item solicitado para aquisição consta na relação de
materiais médico hospitalares do Consórcio Paraná Saúde, do qual a
Secretaria Municipal de Saúde realiza compras trimestrais através de
contrato firmado com o município. Porém, em 25 de maio de 2021,
conforme Ofício CPS 517/2021 anexo, o item encontrava-se indisponível
para compra por ser item fracassado nos pregões 02 e 03/2021 daquele
Convênio. II) Considerando ainda que houve a tentativa de compra, através
de processo licitatório na modalidade Aquisição, de agulhas descartáveis
para vacina através do Pregão Eletrônico 51/2021, onde o item deu-se por
“DESERTO", como pode ser observados nos "Lotes mal sucedidos" anexo,
do Pregão citado acima. lil) Portanto, considerando que o Estado envia
insumos para as Campanhas de Vacinação, porém com número elevado de
pessoas vacinadas diariamente, chegando em torno de até 1.900 doses
aplicadas/dia, o município deve se assegurar na disposição de material para
a aplicação dessas doses na ocasião de porventura ocorrer atraso no envio
de materiais.
(...)
Venho por meio desta justificar a solicitação da aquisição de material
médico hospitalar, na modalidade de Dispensa de Licitação, através do
memorando 29/almox/2021 anexo, para suprimento da demanda em relação
à Campanha de Imunização contra a Covid 19 amplamente atuante em
nosso município, bem como o enfrentamento da doença aos pacientes
contaminados que aguardam internação hospitalar.
Tal solicitação se faz necessária na aplicação da vacina no público-alvo e
demais atendimentos.
O material solicitado limita-se ao Item "Agulha descartável 22G X 1
(25X0,7)", devido aos seguintes fatos que serão relatados a seguir:
- Considerando que o item solicitado para aquisição consta na relação de
materiais médico hospitalares do Consórcio Paraná Saúde, do qual a
Secretaria Municipal de Saúde realiza compras trimestrais através de
contrato firmado com o município. Porém, em 25 de maio de 2021,
conforme Ofício CPS 517/2021 anexo, o item encontrava-se indisponível
para compra por ser item fracassado nos pregões 02 e 03/2021 daquele
Convênio.
- Considerando ainda que houve a tentativa de compra, através de processo
licitatório na modalidade Aquisição, de agulhas descartáveis para vacina
através do Pregão Eletrônico 51/2021, onde o item deu-se por “DESERTO",
como pode ser observados nos "Lotes mal sucedidos" anexo, do Pregão
citado acima.
- Portanto, considerando que o Estado envia insumos para as Campanhas
de Vacinação, porém com número elevado de pessoas vacinadas
diariamente, chegando em torno de até 1.900 doses aplicadas/dia, o
municipio deve se assegurar na disposição de material para a aplicação
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000
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dessas doses na ocasião de porventura ocorrer atraso no envio de
materiais.
- Cabe ressaltar que no caso do envio de suprimentos suficientes enviados
pelo Estado na utilização da Campanha de Imunização contra a COVID 19,
o material solicitado não será desperdiçado uma vez que seu consumo tem
sido suprimido pela Enfermaria Covid Unidade Morumbi, UPA e demais
Unidades de Saúde, nos últimos meses, chegando ao consumo de 30 mil
agulhas entre janeiro a junho deste ano (relatório anexo).

Ainda houve a complementação da justificativa conforme o seguinte:
Venho por meio desta justificar a solicitação da aquisição de material
médico hospitalar, na modalidade de Dispensa de Licitação, sendo item
único - "Agulha Descartável 22G X 1 (25X0,7)", em virtude de licitação
deserta, o qual pode vir a prejudicar o suprimento da demanda em relação à
Campanha de Imunização contra a Covid 19 amplamente atuante em nosso
município, bem como o enfrentamento da doença aos pacientes
contaminados que aguardam internação hospitalar.
Considerando as tentativas de compras públicas que deram-se por "Item
fracassados”, informo:
- Considerando que o item solicitado para aquisição consta na relação de
materiais médico hospitalares do Consórcio Paraná Saúde, do qual a
Secretaria Municipal de Saúde realiza compras trimestrais através de
contrato firmado com o município. Porém, em 25 de maio de 2021,
conforme Ofício CPS 517/2021 anexo, o item encontrava-se indisponível
para compra por ser item fracassado nos pregões 02 e 03/2021 daquele
Convênio.
· Considerando ainda que houve a tentativa de compra, através de processo
licitatório na modalidade Aquisição, de agulhas descartáveis para vacina
através do Pregão Eletrônico 51/2021, onde o item deu-se por “DESERTO",
como pode ser observados nos "Lotes mal sucedidos" anexo, do Pregão
citado;
- Portanto, considerando que o Estado envia insumos para as Campanhas
de Vacinação, porém com número elevado de pessoas vacinadas
diariamente, chegando em torno de até 1.900 doses aplicadas/dia, o
município deve se assegurar na disposição de material para a aplicação
dessas doses na ocasião de porventura ocorrer atraso no envio de
materiais.
- Cabe ressaltar que no caso do envio de suprimentos suficientes enviados
pelo Estado na utilização da Campanha de Imunização contra a COVID 19,
o material solicitado não será desperdiçado uma vez que seu consumo tem
sido suprimido pela Enfermaria Covid Unidade Morumbi, UPA e demais
Unidades de Saúde, nos últimos meses, chegando ao consumo de 30 mil
agulhas entre janeiro a junho deste ano (relatório anexo).
Portanto, a repetição do certame no modelo Pregão eletrônico/Aquisição
poderia levar um tempo superior à nossa necessidade de espera, sem
garantias positivas de oferta, uma vez que a procura do Item está elevada e
muitas empresas não estão conseguindo atender as necessidades dos
municípios, visto que os Estados estão adquirindo uma quantidade
considerável para atender todos os municípios, com contratos diretos das
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000
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indústrias, porém podem ocorrer atraso no envio desses insumos e nosso
municipio precisa ter em estoque material suficiente para aplicação das
doses recebidas.
Por fim, o item solicitado é essencial e de grande consumo nos
procedimentos médicos e de enfermagem nos locais de atendimento de
saúde do município e a quantidade solicitada será para atender a demanda
somente até a abertura do próximo lote de compras de material médico
hospitalar do Consórcio Paraná Saúde, não causando prejuízo do
município.

A

motivação

para

a

escolha

do

fornecedor

(MEDEFE

PRODUTOS

MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 25.463.374/0001-74) foi realizada em
razão do menor valor apresentado em comparação com as demais cotações e
consultas realizadas.
Quanto à justificativa do preço2, tal questão escapa da competência desta
Comissão, seja porque não dispõe de conhecimentos técnicos para a aferição da
compatibilidade com o preço de mercado, seja porque a competência administrativa
para auditar os preços pagos por este Poder Executivo é do órgão de controle
interno (artigos 31, 70 e 74, da Constituição Federal). No entanto, verifica-se que,
com base nos orçamentos e pesquisas apresentadas, estão de acordo com a média
dos valores praticados no mercado, observadas as justificativas apresentadas.
A

servidora

Fernanda

Sakuno

Pezzoti,

por

meio

da

Declaração

de

Responsabilidade sobre a Pesquisa de Preços, declarou que foram utilizados todos
os recursos para evitar sobrepreço, sendo que, conforme pesquisa realizada, o valor
definido na Solicitação de Compras é condizente com o real valor de mercado.
Quanto à motivação do ato de dispensa, verifica-se no art. 24, V, que “quando não
acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser

2

Membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento
decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, salvo se houver prova de que tenham
participado da elaboração do orçamento (Recurso de Revisão nº 032.826/2010-9, acórdão nº 1844/2019,
Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, julgado em 07/08/2019)
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000
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repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas”.
De acordo com o Relatório de Lotes Mal Sucedidos no Pregão Eletrônico nº
051/2021 (anexo ao processo), o item que se pretende adquirir foi considerado
“deserto” e, conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde e
transcrita acima, não é possível aguardar a realização de pregão para a aquisição.
Registra-se que as condições de habilitação e documentos comprobatórios para
tanto e para a formalização do processo de compra direta são de total
responsabilidade da Ordenadora da Despesa.
Posto isso, levando-se em conta as justificativas e documentos apresentados pela
Secretaria Municipal de Saúde, esta Comissão entende que o processo está
devidamente formalizado, de acordo com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Por fim, considerando que o entendimento desta Comissão não substitui a análise
jurídica, submete-se à Procuradoria-Geral do Município para fins de cumprimento do
disposto no art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93.
Paranavaí, PR, 29 de junho de 2021.
Assinado eletronicamente

Wellington José Ferreira de Lima Batista da Silva
Presidente
Assinado eletronicamente

Fernanda Caroline Lima Kobayashi
Membro
Assinado eletronicamente

Graziele Della Pria da Silva Maciel
Membro
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Assinado eletronicamente
Sílvia Mara Nocetti Soares
Membro
Assinado eletronicamente

Sivonei Simas
Membro
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Prefeitura do Município de Paranavaí
Paço Municipal Prefeito “Antônio José Messias”
ESTADO DO PARANÁ
PGM
Procuradoria Geral do Município
À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS
PARECER Nº 342/2021
Processo Administrativo nº

135/2021

Forma de Contratação:

Dispensa de licitação (art. 24, inciso V, da
Lei 8666/93)

Objeto:

Aquisição de material médico-hospitalar
(agulhas)
Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Solicitante:
Assunto: Análise do Procedimento Administrativo nº 135/2021 da Secretaria
Municipal de Saúde
I - RELATÓRIO
Vem ao exame desta Procuradoria Geral o Procedimento
Administrativo nº 135/2021, solicitando a análise da possibilidade jurídica de realizar a
aquisição direta de material médico-hospitalar (agulhas), por meio de dispensa de
licitação fundada no art. 24, inciso V, da Lei 8666/93.
A solicitação supramencionada veio instruída com os seguintes
documentos:
a)

Solicitação de Compra nº 431/2021;
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b)

Relação da Coleta de Preço;

c)

Termo de Referência;

d)

Justificativa para aquisição por dispensa fundada no art. 24,

inciso V, da Lei 8666/93;
e)

Cópia do Ofício CPS 517/2021;

f)

Cópia dos Lotes Mal Sucedidos do Pregão Eletrônico

g)

Relatório de estoque;

h)

Coleta de orçamentos;

i)

Declaração de responsabilidade sobre a pesquisa de preços,

051/2021;

assinada pela servidora Fernanda Sakuno Pezzoti;
j)

Nota de bloqueio nº 113679/2021;

k)

Ato Constitutivo da empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA;
l)

Cartão CNPJ da empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA;
m)

Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de

débitos federais, estaduais, municipais, trabalhistas, de ações falimentares e de
recuperação judicial e de regularidade do FGTS-CRF da empresa MEDEFE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA;
n)

Termo de declarações da empresa MEDEFE PRODUTOS

MÉDICO-HOSPITALARES LTDA;
o)

Registro na AVISA da empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA;
p)

Registro na AVISA do produto a ser adquirido;

q)

Licença Sanitária da empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA;
r)

Ata de Análise e Julgamento nº 40/2021 da Comissão

Permanente de Licitações.
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II - DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE COMPRAS
Antes de iniciarmos a análise da modalidade de licitação
pretendida, mister destacar a competência da Diretoria de Compras no procedimento
licitatório, a qual está prevista no § 1º, do artigo 28, da Lei Municipal n° 4.396/2015:
§ 1º À Diretoria de Compras compete:
I – proceder à tramitação legal através de procedimento licitatório
para aquisição e abastecimento no consumo de materiais, por espécie
e repartição, para fins de previsão e controle das despesas e dos
custos;
II – supervisionar as atividades relacionadas com o estoque e com a
movimentação de materiais;
III – determinar, tendo em vista o montante previsto da compra, o
modo pelo qual será feita a licitação, após prévia análise de
disponibilidade financeira e orçamentária da Divisão de Controle
Orçamentário;
IV – analisar e controlar os formulários e minutas manuseados,
opinando sobre sua criação, eliminação ou modificação, adequandoos aos procedimentos administrativos e legais;
V – acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas e
procedimentos que afetam a área, implantados na estrutura
administrativa;
VI - analisar as requisições de materiais feitas pelas unidades
administrativas;
VII – distribuir instruções de acordo com as diretrizes da
Administração e da legislação vigente, quanto ao processo de
aquisição de materiais e serviços;
VIII - supervisionar e orientar a execução e o registro das atividades
de licitação, inclusive o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas
para efeito de participação em licitações e nas rotinas envolvidas.
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Pela leitura do normativo acima, depreende-se que a Diretoria de
Compras possui plena competência para a realização dos procedimentos prévios e da
própria licitação a ser instaurada, razão pela qual deu prosseguimento à contratação
pretendida, após a análise pela Comissão Permanente de Licitação.
III - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação tem sua competência prevista
no Decreto Municipal nº 19.425/2019 e, em razão de sua competência, receberam e
analisaram a documentação apresentada e concluíram que o processo está devidamente
formalizado, de acordo com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Observe-se:
(...)
A motivação para a escolha do fornecedor (MEDEFE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 25.463.374/0001-74) foi
realizada em razão do menor valor apresentado em comparação
com as demais cotações e consultas realizadas.
Quanto à justificativa do preço, tal questão escapa da competência
desta Comissão, seja porque não dispõe de conhecimentos técnicos
para a aferição da compatibilidade com o preço de mercado, seja
porque a competência administrativa para auditar os preços pagos
por este Poder Executivo é do órgão de controle interno (artigos 31,
70 e 74, da Constituição Federal). No entanto, verifica-se que, com
base nos orçamentos e pesquisas apresentadas, estão de acordo com
a média dos valores praticados no mercado, observadas as
justificativas apresentadas.
A servidora Fernanda Sakuno Pezzoti, por meio da Declaração de
Responsabilidade sobre a Pesquisa de Preços, declarou que foram
utilizados todos os recursos para evitar sobrepreço, sendo que,
conforme pesquisa realizada, o valor definido na Solicitação de
Compras é condizente com o real valor de mercado.
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Quanto à motivação do ato de dispensa, verifica-se no art. 24, V, que
“quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração,

mantidas,

neste

caso,

todas

as

condições

preestabelecidas”.
De acordo com o Relatório de Lotes Mal Sucedidos no Pregão
Eletrônico nº 051/2021 (anexo ao processo), o item que se pretende
adquirir foi considerado “deserto” e, conforme justificativa
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde e transcrita acima,
não é possível aguardar a realização de pregão para a aquisição.
Registra-se que as condições de habilitação e documentos
comprobatórios para tanto e para a formalização do processo de
compra direta são de total responsabilidade da Ordenadora da
Despesa.
Posto isso, levando-se em conta as justificativas e documentos
apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, esta Comissão
entende que o processo está devidamente formalizado, de acordo
com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Por fim, considerando que o entendimento desta Comissão não
substitui a análise jurídica, submete-se à Procuradoria-Geral do
Município para fins de cumprimento do disposto no art. 38, VI, da Lei
nº 8.666/93.
IV – DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CONSULTIVO
Importante destacar que a análise a seguir expendida circunscrevese aos aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, não cabendo a esta
Consultoria Jurídica adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem no juízo de
oportunidade e conveniência da contratação pretendida, vez que estão reservados à
esfera discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões
de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.
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Cabe ressaltar que as manifestações da Procuradoria Geral são de
natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode
adotar orientação contrária ou diversa da exposta neste parecer.
De acordo com o artigo 38, da Lei nº 8.666/93, o procedimento da
licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva da autoridade competente.
Além dos requisitos de autuação, protocolo e numeração, devem
estar presentes a autorização do Ordenador da Despesa.
A autorização da autoridade competente se encontra presente por
meio do Termo de Referência e da Solicitação de Compras, cujos documentos estão
subscritos pela Secretária de Saúde (Ordenadora da Despesa).
V - ANÁLISE DO PEDIDO
Dispõe o artigo 24, inciso V da Lei 8.666/93:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[…]
V- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração,

mantidas,

neste

caso,

todas

as

condições

preestabelecidas.
Verifica-se da análise do aludido dispositivo legal, que para
aplicação da hipótese ora estudada se faz necessária a presença dos seguintes requisitos:
a) licitação anterior com inexistência de interessados; b) existência de prejuízo na
realização de novo certame; c) manutenção das mesmas condições existentes no certame
anterior.
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Como visto trata-se de hipótese de contratação direta com dispensa
de licitação em situações em que é cabível a realização da licitação, ela é realizada, no
entanto, em razão da ausência de interessados e da existência de prejuízo na realização
de novo procedimento licitatório a lei faculta a contratação direta.
Passemos à análise de cada qual dos requisitos:
a) Licitação anterior com inexistência de interessados:
A fim de legitimar a contratação direta é necessário que a licitação
anterior tenha preenchido todos os requisitos de validade e tenha permitido a oferta de
preços (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem licitação. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2013, p. 328).
A aplicação da hipótese ora estudada pressupõe a validade e
regularidade da licitação anteriormente realizada. Além disso, as condições da
contratação devem ser compatíveis com os fins buscados pela Administração a fim de que
a ausência de interessados não se dê em razão das condições impostas.
Note-se que a realização das licitações está atrelada ao prejuízo que
será causado na realização de novo certame, de modo que existindo o prejuízo e ante a
licitação frustrada possível será a contratação direta.
No caso em tela, observa-se que o objeto a ser adquirido foi licitado
no Pregão Eletrônico nº 051/2021, sendo apontado como “deserto”, conforme documento
anexado aos autos.
b) Existência de prejuízo na realização de novo certame:
Outro requisito é a existência de justificativa bem clara, com a
indicação dos riscos, de que a realização de novo procedimento licitatório causará
prejuízos à Administração.

7

Conforme nos ensina Marçal Justen Filho,
a razão de ser do dispositivo do inc. V não reside na urgência da
contratação. Se houver urgência, aplica-se o inc. IV. A previsão do inc.
V retrata, em grande medida, dispositivo fundado no princípio da
economicidade. O problema não é realizar a licitação, mas repetir
uma licitação que já foi processada regularmente, sem que
despertasse interesse dos particulares. Há uma presunção de
inutilidade de repetir licitação: se ninguém acorreu à anterior,
porque viria a participar da nova? Haveria desperdício não apenas
de tempo, mas também de recursos públicos (JUSTEN FILHO, Marçal,
Pedro. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
São Paulo: Dialética, 2012, p. 350).
Nesse sentido a decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União
proferida no Acórdão nº 342/2011, Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa:
(…)13. O fundamento invocado para a contratação direta da referida
empresa – art.24, inciso V, da Lei n. 8.666/1993 – somente pode ser
empregado no caso de não acudirem interessados à licitação anterior
e se o certame, justificadamente, não puder ser repetido sem prejuízo
para a Administração.
14. Não se vislumbram dos autos evidências de que os requisitos
pertinentes à contratação direta foram observados, sobretudo
porque não restou demonstrada a inviabilidade da repetição do
certame nem a potencialidade de eventual prejuízo à Administração
se ocorresse nova licitação.
15. Havia tempo hábil para a repetição do certame, com bem
anotado no exame feito pela unidade instrutiva. O prazo para a
execução do objeto pactuado era até 31/05/2003 (fl.14, v. p.) e a
declaração de licitação deserta se deu em 13/11/2002 (fl. 513, v. 2,
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anexo 1), portanto, à época, dispunha-se de mais de seis meses para
refazer o torneio licitatório.
Note-se que o risco de prejuízo não pode ser imputável à desídia do
administrador, bem como, que a realização da contratação direta evitará a ocorrência do
prejuízo previsto.
Conforme Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, “Não advindo da
contratação direta a possibilidade de evitar ou diminuir significativamente o prejuízo, é
incabível a dispensa com fulcro nesse dispositivo.” (FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.
Contratação Direta sem licitação. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013, p. 331).
No caso em tela, afirma a Secretaria de Saúde que:
Venho por meio desta justificar a solicitação da aquisição de material
médico hospitalar, na modalidade de Dispensa de Licitação, sendo
item único - "Agulha Descartável 22G X 1 (25X0,7)", em virtude de
licitação deserta, o qual pode vir a prejudicar o suprimento da
demanda em relação à Campanha de Imunização contra a Covid 19
amplamente

atuante

em

nosso

município,

bem

como

o

enfrentamento da doença aos pacientes contaminados que
aguardam internação hospitalar.
Considerando as tentativas de compras públicas que deram-se por
"Item fracassados”, informo:
- Considerando que o item solicitado para aquisição consta na
relação de materiais médico hospitalares do Consórcio Paraná Saúde,
do qual a Secretaria Municipal de Saúde realiza compras trimestrais
através de contrato firmado com o município. Porém, em 25 de maio
de 2021, conforme Ofício CPS 517/2021 anexo, o item encontrava-se
indisponível para compra por ser item fracassado nos pregões 02 e
03/2021 daquele Convênio.
- Considerando ainda que houve a tentativa de compra, através de
processo

licitatório

na

modalidade

Aquisição,

de

agulhas
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descartáveis para vacina através do Pregão Eletrônico 51/2021,
onde o item deu-se por “DESERTO", como pode ser observados nos
"Lotes mal sucedidos" anexo, do Pregão citado;
- Portanto, considerando que o Estado envia insumos para as
Campanhas de Vacinação, porém com número elevado de pessoas
vacinadas diariamente, chegando em torno de até 1.900 doses
aplicadas/dia, o município deve se assegurar na disposição de
material para a aplicação dessas doses na ocasião de porventura
ocorrer atraso no envio de materiais.
- Cabe ressaltar que no caso do envio de suprimentos suficientes
enviados pelo Estado na utilização da Campanha de Imunização
contra a COVID 19, o material solicitado não será desperdiçado uma
vez que seu consumo tem sido suprimido pela Enfermaria Covid
Unidade Morumbi, UPA e demais Unidades de Saúde, nos últimos
meses, chegando ao consumo de 30 mil agulhas entre janeiro a junho
deste ano (relatório anexo).
Portanto,

a

repetição

do

certame

no

modelo

Pregão

eletrônico/Aquisição poderia levar um tempo superior à nossa
necessidade de espera, sem garantias positivas de oferta, uma vez que
a procura do Item está elevada e muitas empresas não estão
conseguindo atender as necessidades dos municípios, visto que os
Estados estão adquirindo uma quantidade considerável para atender
todos os municípios, com contratos diretos das indústrias, porém
podem ocorrer atraso no envio desses insumos e nosso municipio
precisa ter em estoque material suficiente para aplicação das doses
recebidas.
Por fim, o item solicitado é essencial e de grande consumo nos
procedimentos médicos e de enfermagem nos locais de atendimento
de saúde do município e a quantidade solicitada será para atender a
demanda somente até a abertura do próximo lote de compras de
material médico hospitalar do Consórcio Paraná Saúde, não
causando prejuízo do município.
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Há que se atentar que, como não cabe à Procuradoria Jurídica a
análise de conveniência e oportunidade da justificativa apresentada, reputamo-nos à
acima colacionada.
c)

Manutenção das mesmas condições existentes no certame

anterior:
Além disso, a contratação deve ser realizada com as mesmas
condições do certame fracassado, já que caso haja alteração nas condições poderão
aparecer interessados na licitação e a não realização da licitação violará o princípio da
isonomia.
Nesse sentido a decisão proferida pela 2ª Câmara do Tribunal de
Contas da União, Acórdão número 1.151/2007:
(…) somente procedesse à realização de processos de dispensa de
licitação com base no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, quando,
justificadamente, não pudesse ser repetido o certame sem prejuízo
para a Administração, mantendo-se, neste caso, todas as condições
pré-estabelecidas.
Com relação ao requisito de manutenção das condições do certame
anteriormente realizado importante trazer a lição de Ronny Charles:
Deve-se atentar para a disposição que exige a manutenção das
condições preestabelecidas. Assim, além de outras exigências legais,
como a demonstração da compatibilidade dos preços, ocorrendo
licitação deserta, a hipótese de dispensa exige a manutenção das
mesmas condições e, inclusive, a justificativa da autoridade
competente, apontando os prejuízos advindos de uma nova tentativa
de certame (CHARLES, Ronny. Licitações Públicas, Lei nº 8.666/1993.
São Paulo: Editora Juspodivm, Salvador, 2013, p. 109).
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No caso em análise, verifica-se que o preço está abaixo dos demais
orçamentos coletados, bem como abaixo do valor máximo fixado no Pregão Eletrônico nº
051/2021, consoante documentos anexos.
VII – REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO
Na contratação por dispensa, como na hipótese em exame, já se
conhece, antecipadamente, o nome do futuro contratado, por esta razão, há que se juntar
os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, condição sem a qual não se
poderia contratar com a Administração.
Houve a juntada das seguintes certidões: Certidão Negativa ou
Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas,
de feitos ajuizados e Certidão de Regularidade junto ao FGTS, demonstrando-se sua
situação regular.
VIII – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Procuradoria Geral opina pelo
prosseguimento do procedimento de contratação direta, através de dispensa, com base
no artigo 24, inciso V, da Lei Federal 8.666/93, e lembra da necessidade de comunicação
da dispensa à autoridade superior para ratificação e publicação da íntegra na imprensa
oficial (Lei Estadual nº 19.581/2018), como condição para eficácia dos atos (art. 26, caput,
da Lei nº 8.666/93).
É o parecer1. À consideração superior.
Paranavaí, 30 de junho de 2021.

Parecer jurídico é um ato administrativo meramente consultivo/opinativo, que poderá ou não ser
ratificado por um ato administrativo decisório da autoridade competente.
1
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Assinado de forma

por VANESSA
VANESSA digital
YOSHIURA
2021.06.30
YOSHIURA Dados:
16:56:26 -03'00'

VANESSA YOSHIURA
Procuradora do Município
OAB/PR 96.515
Ratifico.

BENJAMIM MARÇAL COSTA
Procurador Geral do Município
OAB/PR 48.766

13

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Memorando nº 288/2021

Paranavaí, 01 de julho de 2021.

À Autoridade Superior,

Comunico que, após exame das peças que integram o processo sobre Dispensa
de Licitação sob nº 32/2021, que se refere à AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
(AGULHAS), através da Secretaria Municipal de Saúde,

Considerando

que

a

pessoa

jurídica:

MEDEFE

PRODUTOS

MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº 25.463.374/0001-74, apresentou um valor
compatível com o praticado no mercado e considerado os mais vantajosos para o Município;
Considerando haver disponibilidade de recursos financeiros que assegurarão as
despesas

decorrentes

da

presente

aquisição,

constante

da

Dotação

Orçamentária:

04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221);

Considerando que nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, “quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas”;

Considerando o Parecer Jurídico nº 342/2021, emitido pela Procuradoria Geral do
Município, opinando pelo prosseguimento do procedimento de contratação direta;
Dispensa-se a licitação nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1.993 e demais alterações, para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
(AGULHAS), através da Secretaria Municipal de Saúde, constante da Dotação Orçamentária:
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221); pela seguinte pessoa jurídica: MEDEFE PRODUTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob nº 25.463.374/0001-74, no valor total
de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais) .
Dispensa de Licitação nº 32/2021

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ
Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Assim, encaminho à autoridade superior para ratificação do referido processo
administrativo de Dispensa de Licitação sob nº 32/2021, como também publicação do Termo de
Ratificação.
NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Dispensa de Licitação nº 32/2021
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TERMODERATIFICAÇÃO 
DISPENSADELICITAÇÃO 
PROCESSONº32/2021 

pelo Decreto nº 20.867/2020, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, decide e ratifica, nos
termosdoArt.24,incisoV,daLeiFederalnº8.666/93,esuasalteraçõesposteriores,aDispensa
de

Licitação

sob

nº

32/2021,

referente

à

AQUISIÇÃO

DE MATERIAL

MÉDICO-HOSPITALAR(AGULHAS),atravésdaSecretariaMunicipaldeSaúde,constante
da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221); pela seguinte pessoa
jurídica: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, inscrita no C.N.P.J.
sob nº 25.463.374/0001-74, no valor total de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta
reais), diante das justificativas e fundamentações apresentadas e ParecerJurídiconº342/2021
emitidopelaProcuradoriaGeraldoMunicípio. 
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