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fV - nos cosos de emergàncio ou de colamidode pubirco ouondo

cdroclerizodo urgência de otendimento de situoçôo qLre posso

ocosionor prejuízo ou conprometer o seguronço de pessoos, obros,
serviços, eguipomentos e outros bens, públicos ou porticulores, e

somente poro os bens necessórios oo otendimenÍo da situoçõo
emergenciol ou calomitoso e poro os porcelos de obros e serviços gue

possom ser concluídas no prazo móximo de 180 (cento e oitenta) dios
consecutivos e ininterruptos, contsdos do ocorràcio da emergêncio
ou colomidode, vedodo o prorrogoção dos respectivos conlrotosj

Assim, s.mj, opino pelo deferimenfo do Recurso interposto pelo

empreso DIMASTER CO^^ÉRCIO DE PRODUTOS HOSPrrÁLÁRES LTDA., o guol

solicito o Ccncelomento do registro de preço do item nô 179 - ócido oceiilsalicílico

100 m9, do prqão presenciol no 022/2019, solrcitodo pelc cmp"3".

empresos remonescenfes sobre o interesse em disponibilizor os pí'ôuulos 5e Í,uú

houver interesse gue sejo reolizodo o compra emetgenciol, nos termos do ortigo 24 ,

IV do Lei 8.666/1993.

Esse é o meu sob censuro

o de 2020.

ÂÂoteus áe lltenezes
Di de Negócios Jurídicos
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"Art.77. A inexecução totol ou porciol do controto ensejo o suo

rescisão, com as consegüâncios contratuois e os previstos em lei ou

regulomenfo."

No mesmo sentido segue o jurisprudêncio do Tribunal de Conias

do Uniã0. guonÍo oo não cumprimento da obrigoçôo controtuol:

Neste caso, a empresa interessodo ofirma que nõo é possível

monfer o cumprimento do controto firmodo com o município, umo vez que a

fobriconte suspendeu totolmente a produção dos seus fórmacos. provisoriomente o

portir de outubro de 2Ol9; e integrolnenle o partir de joneíro de 2020.

Considerondo gue estes medicomentos sõo imprescindíveis poro

atendet os necessidodes do populoçõo, e considerando oindo o justificotivo

cjevidarnente comprovado pelo Íornecedor, a administraçAo deve convocor os

-.escentes , desde que observodo o ordem de clossíficoção no W?4ão,

, ,r,.'p</is re.r.'\o-:ce\res Se hó intereSSe em ÍOrnecel OS prOdUtOS,

se nõo iiouve,- interesse deslos, gue sejo reolizado o compro emergenciol, nos termos

do ortigo 24, IV, da Lei 8.666/1933, vísto gue se troto de medicomentos

imprescindíveis oo ofendimento dos necessidades dos usuários, do rede de

otendimento do Deportamento de Saúde Municipol.
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Desto ft rrro o empreso demonstrou de todos os formas o

, .- ..,. ,lo- í trr rece' u: produto, observando o questão do âmbifo legol,

vislumbro-se que o foto de o licitonte controtado não conseguir cumprir com o

poctuodo, ensejo o rescisão controtuol com reloçõo ao ítem nõo fornecido, conforme

se depreende do legisloção que rege o temo, vejomos:

"creio nôo haver o gue indenizor oo controtodo, tendo em visto gue

não Íor curiprrdo parte da ovenço, ou "moteriolizodo' como pretende
u r t,!,J'i . . e eue o inexecuçâo totol ou porcial do controto é coso
cje rescrroc e niio de onuloçôo, com conseguâncios controtuois
prevrstos em ter ou regulomento, conforme estobelece o ort. T7 doLei
n. 8.666/93." (Acórdõo n. 1.416/2005, Plendrio, rel. Min. Volmir
Compelo).
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^ 
cod.id dos produtêr Íornroduticos obrurge a: etogos do produção, dist.ibuição, tronsporle

e dispênsdçao.

hgmfo úico. ÁJ anp.?3os rr3polisdEis por cado ultB dcslas ctopog sao solidorioncnle .€sponíílera
peh $olidod" c !.gumnça ôs produios fornacêuficos objelos de suos aliüdodcs .sPecííicos.

^rl. 
33 

^5 
e,trpltsos pl.odíoíls fican obrigEdos o infornor, em codo unidod. produzido ponr o \Erdo

Íiml:
a o |DIE do píodúto íoríEéurico - mmc aaÉrico e comerciol:
b. norE e.rldel!4o conpkto do íóriront /lcleÍoÍte do Serlriço de Álendimento oo Co6unudorj
c. mne do l.rspoíÉôrl técnico, nú,l€ao de inscração e sigh do coB.lho Qegiomldc Fonnícia;
d. núnrro de r.gisrÍp m i inistério do soúd€ coltfonrÉ Fólicodo cln D.O.U., scrdo Écêtsório
ronEntc oa mvr pririci.\os dígiros;
c. doto de Íôri(.@;
Í. dota de \ólidodej
g. ntiiEÊ da loic o $r o unidodc pefrcncci
h. compoaiaõo dor produlo, fomEcêuticoi;
i. paro, \ohitc lí$ddo ol, q!.8 Íidodr dc unidodes, confoÊrÉ o coio;
j. Íimlidod., uro . oplicdrib;
k. Flcdlçôar, cuidodor erpcioir.

§ lÔ Os astobclcciírrtos d" dBtribuiçõo, conErcio oiocodisto e dc diJpcnsoç&, coltÉl"cio ,,!Éjislo,
d.ve.n gcrntir o PêrÍnoliêncio dar inÍoíÍioçõcs de codo produto, m foriú 6peciÍicodo no coput desre
oÍtigo-
§ 20 Oi estabclecimedos d€ distfibui@ e de dispeísoção, n.io poderôo oceitor o eilrúrlo de prod"los
Íomtéuticos con cspeciÍidçõet incodpotívei3 .o,n (l5 coBlontes do coput c, ie ..i ..
§ 3" iü3 bolos dêwaõo conslor todos oa atens con3tonles í€ste oarigo, excelo os .r i . i ) .i;
ilcn3 de "c o 9' dêr?íüo coÉtor obrigotoíion*nte lE errbologEln.

^rt. 
10 PoÉ sau funciomrEnto. o disfribuidor d€ produtos formocêutr.os dêu€ obier prévio oulorizoçôo

d. funciorEltErto junto à sccÍrrorio de Vi9i6ício Sonitóíio/r.ls
Árf- 11 

^ 
oriüdode de ditfibui@ por 6to.odo d€ produlos fo.moéutjcos tem o cdrdrer de l"elcúncio

pdblicd íiêordo 05 dislribuidoÉs r€sporÉdÉis p.lo ÍoírEcihento destês produros em unú ór'e6

gEogníica dereri{Edo e Pelo l.€colhimênto dos mesmos guando esle for determinodo Peh oúloridode
sorütririo c/oo Pelo fituhr do .rgislro do prodúto-
Árt. 13 Á3 erttp.esat oÍlo.izodos .ono dBrribuidoms ten o d€lEr d.:

I - soÍrEntc disfibuir p.odroJ íqrfloéuticos Lrphnênle Égistíüdos m Pob;

ff - obosicca.-5a €xcluriwrpnt en cmpraiag tifuloícs do íegistro dos podutogi
IrI - ÍorrÉcrr prodúos Íonnoéurico3 olems G e,rpE3os outorizodds/liccnciodos o dispensoa.sles

Frodúo6 m Poís;

IV - ,tErlcr ,ao,l(El dc Boos PÍúricos & Distrabuição . AtíezerÉgern & produÍos e 03 resp..tir§3
!íoc.!iiEnl6 opem.iomB ddotddor peh c,rtpraso à disposi@ dds ofo.idod€s sônilitrias pom
.ÍeiloÉ &. ir6r,,fu;
V - gE !ÍÍtia o todo tanpo oo3 ogEntê ltspoÉí\€is Pehs in3paçôas o oces3o oos docuiEnrolt, locois,

irÉtoloLçôês . equapo,íenlos;

Vf - rlÚnt"r o qtElidod" do6 produtos qrlc distribui dúÍo,lt. todos os ÍGsls do diitíibuiçAo, §erdo
ltspottsdtÉl poí qúi5gn€r probkíEs cons€guenLs oo d€senvolümchto d€ íE5 olividodês;
ylf - mtiÍicor à oúto.idod. sonalôio co|nP.tent , em cor{ter d. uÍgêncio, +Eis+|er súpeitôs de
otfem@, odulfaftçõo, fÍqrdc ou folsif icodo dor produlos qoe distribui, coln o irdicoçõo do núneío
do lota poí.o oEriguoçAo & d€rúncio. sob Pem de resporlsobilizoçôo nos termos do legaslaçõo pendl,

ciül c adnitôia
WrI - idantificor e d€volv?r, oo tilular do regrstro os prodr,Íos con p.o7o dc vol'do.lp venc,do

nEdionte opêmçAo corll nofo fiscol, ou, m rmpoisiLiiidode d?ri] de olJ::
outoridodc adnilório colnprlcnlê dô suo regrôoi

fX - urilizor sêrviços d. tÍlrBporte l€jrlrn€nie oulori:odos p€ln orrroí rdodc ..c n '. r r -

Explica a teco?tente gue nõo pode vender gualguer

produto de quolguer morca, sendo ossim o Dimoster, só pode comerciolizor os

produtos dos fobricontes - industrios - gue lhe credenciem e lhe outorizom o

comerciolizor, expedindo em seu fovor, os instrumentos de rostreobilidode -

ou sejo, do seguronço do suo origem.
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Emento
Pedido de concelomento de item do oto
de registro de preço n" 049/2Ot9 -
Pregõo ?resencíol no O22/?Ol9 - pelo
indeferimento

*-6i6 rle Recurso formulodo pelo empreso DI^,IÁSTER

,../ !\ , -, ,.,E PRUDUI'O.; HOSPITALÁRES LTDA, do po:recer que

indeÍeriu o concelamento do registro de preço do item 179, que sereÍereao

ócido ocetilsolicílico 100 mg, comprimido, Loborotório SOBRAL, objeto do

Ata de Registro de Preços n" O49/2Ol9,licitoçõo no modolidode PRE6ÂO

PRESENCIÁL N" O?2 / 2Ot9.

O pedido de concelomento se deu, devido oo foto de gue

o Anviso interditou o produçõo do loborotório.

Houve o indeferimento, hojo visto hó disponibilidode de

ogursrçõo otravés de outros morcos fobricontes do produto, bem como gue oo

p.rtr.,per co certome o empreso ossume integrolmente o dever de cumprir o

r :lm c enireg3 dos pedidos.

A empreso em suo peça recursol, informo o

impossibilidade de cumprimento por circunstoncios olheios o suo vontode, em

que condições externos o copocidode de gestão, odministroçõo e

previsibilidade do fornecedor, impedem que se dê cumprimento o obrigoçõo

ossumido, pois o ÁNWSA interditou o loborotório fobriconte.

Quonto à odmissibilidode de substituiçôo do morco, há

impedimento do RDC 802/98/ ANVTSÁ, pois gue, nos termos mencionodos, os

distribuidorqs só podem comerciolizor produtos gue possuom o "gomo de

rostreobilidode com o fobriconte".
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