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Troto dê pedido formulado pelo empreso SOMA/SP

PRODUIOS HOSPfTALÁRES LTDÁ., solicitondo o concelomento do registro de

preço dos itens no 29 - coptopril ?5 lçrS e (6) Medguimico eno 24 Fenoterol

Broni,lroto 5 ng/ml FR 20 ml (6) Hipoloboi, objeto do Ato de Registro de Preços

no oi5 t;2aj?j:, rrcitaÇôo ns modolidode PRE6ÂoPRESENCIAL N" O1l2020.

Á empreso apresentou justificotivo em decorràcio do

epidenio globol do vírus COVID-I9, que elevou os preços exorbitontemente de

vendos dos medicomentos, aumentos estes em decorràcio dos rnotérios primos

que no moiorio são importados do Chino e do Índio; ocasíomndo, conforme

decloroção onexo dos fobricontes, o indisponibílidode do produto no mercodo, setn

doto previsto poro regulorizoçõo/produção dos mesmos

Á empreso opresento o decloraçõo do fobriconte

MEDQUIMICÁ poro o ítem coptopril 25 rg, e decloroção do fobriconte hipolobor

poro o item bromídroto f errolerol5,0 mglml, os guois confirmam suas olegoções.

ConÍorme documentos, ocorrem o folta dos medicomentos,

devido o dificuldodes no importoção do motério - prima paro o prodçôo,

d:c:rleniz: do propagoção do covid-l9 (coronovírus).

Dronte desto inesperodo situoção o empresa ÍorneceÁora

?equer o concelomento dos itens.

Cobe ressaltar a relevdrcia dos objetos lícitodos no Pregão

Presenciol n" OOI/2O2O, em gue se troto de medicomentos imprescindíveis oo

atendimento das necessidodes dos usuôios, Por meio do reÁe de otendimento do

Deportomento de Soúde ÂÂunicipol.

Sobre o pedido do emPreso SO^ A/SP PRODUTOS

HOSPITÁLÁRES LTDÁ., para cancelamento dos itens no 29 - coptopril 25 mg @

{venicla Adhemaí d€ Barros, n." l.O7O, Porto do Ribeira - lguape - SP
Fore/Fay íl :l) ltl48-681O - CEP I l92O-0O0.

Emento
;Pàdidb-'de' concelomento de item do oto de' 
registio-áe preço no OL5/2O2O - Prqão
Presenciol n" @l/2O2O - pelo deferimento
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(6) lrtedguimico e no 24 Fenoterol Br"o$iC'..r r i, :nglml FR 20 ml (6) Hipolobor,

objetos do ofo de registro de preçc-i ;r" ', . ';2i;. observandc o guestão do

âmbito legol, vislumbro-se 4r,r: ; f oio cr. ,

cumprírcomopoctuodo,ense'\oor?sC!.§iofii',l

fornecido, conforme 3e depr".caclz d'z lzgisior ' '.a? .t 'çtí'. . "'' '^' : ^ l

"Art.77. .1 i'ierecrrçôo t: " r3rcio! do conlrolo enseJo o suo

rescisõc, coá rs co seq,jâr,: : r:cni;otueig e as pruvistos em lei ou

regulanento.l

No mesno 3entido seq:,ír . jurisprudôncio do Tribunal de

Contas do União, quonto ao nõo cunprimento ..' i,.:'ioacão controtuol:

"creio nõo hcver o gue inoani:;,r oo conÍrotodo. tendo em visto gue

não foi cumprida porte do ove.,:o, ou "moteriolizodo" como prelende
o fecotrqntr-: e- que a ine.xe,::,:ôo iotol ou porciol do controto é coso

de rescisõo, e não de c', i:,;,). :,>m 'tnszliêncre§ .onirolucis

Lei n. 8.666/93." (Ácórdô: i - ..'- :. :

Compelo).

Neste coso, o empreso .í, r';.,-; ss.rdo sf :rmc que. nãc c p,*sível

monfer o cumPrimento do conirato firmoo,; .:cm o mu4icípio, umo vez que o

fobricante promoveu o descorrtinuaçff6 t26pr:r'alie e por prozo indeterminodo do

produção e fotnecimenlo dos produtos no 29 - rcotopril 25 mg CP (6) Medguimico

e no 24 Fenoterol Bromidrotc 5 mglml FR 20 ml (6) Hipolobor, conforme

decloração, documenf o onexo.

Considerqndo que estes medicomentos são imprescindíveis

paro otender os necessidodes da populoção- e considerondo aando o justificotivo

devidomente comprovado pelo fornecedor. c rjministr"oção deve convocor os

licitontes remonescentes, desde que observe-.' ' ' "À"n^.

consulfondo os empresos remanescentes se I : .i:..:..( : 1,. "

se não houver interesse destas, que seJo -?..J,rcdo a cemprr err.e-1rn.t,-.t r.os

termos do o?tigo 24,TV, do Lei 8.666/193:: - ,,-. i 1,,: se iroio de ir,e.cl,c'ü, i€n1ús
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imprescindíveis oo atenciimento dos necessidodes dos usuórios, da rede de

otendimento do Deportomento de Soúde Municipal.

IV - nos casos de emergêncio ou de colomidode público, guondo

carocterizado urgàcio de otendimento de situoçõo gue posso

ocosionar prejuízo ou comprometer o seguronço de pessoos, obras,
serviços, eguipomentos e outros bens, públicos ou porticulores, e
somente poro os bens necêssórios oo otendimento do situoçõo
ernergeítctol ou colomitoso e paro os porcelas de obros e serviços gue

possom seÍ'concluídos no prazo móximo de 180 (cento e oitento) dios
consecutrvos ê aninterruptos, contodos do ocorràcio da emergàcio
ou ( o icnrdode. vedoda o prorrogoçõo dos respecfivos controtos;

Asslm, . tÍ:..t, opino pelo deferimenfo oo pedido de

Concelomenfo do registro oe preÇc do ifem 
^o 

29 - coptopril 25 ng C? (G)

Medguimico e no 24 Fenoreroi Bromidrato 5 mglml FR 20 ml (6) Hipolobor do

p??.gão ptesencísl n" OOI/2O20, solicitodo pelo empresa SOMA/SP PRODUTOS

HOSPfTÁLÁRES LTDÁ, consultondo os empresos remonescentes sobre o interesse

em disponibilizor os prociutos, se nõo houver interesse gue s€jo realizoda o comPro

emergencial, nos fermos do or+igo 2.1, I Lei 8.666i1993.

Esse é <i meu sob censura.
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