
 

PARECER nº  33462895�.2023.LAFEPE - SUJUR
SEI Nº  0060407879.000247/2022-14

PARECER INEXIGIBILIDADE

 

 

EMENTA: 1. Administrativo. 2. Inexigibilidade de
licitação. 3. Fornecedor exclusivo. 4. Contratação
direta de fornecedor exclusivo. 5. Possibilidade
enquadramento no art. 30, “caput” da Lei
13.303/2016 c/c Art. 152 “caput” e seguintes do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênio do LAFEPE - RILC.

 

1. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo que foi encaminhado à Superintendência
Jurídica – SUJUR para apreciação da existência da condição técnico-jurídica para
formalização do processo de inexigibilidade e, consequentemente, a
formalização da contratação, fundamentado na inviabilidade de competição,
insculpida no art. 30, “caput” da Lei 13.303/2016, cumulado com o
enquadramento contido no artigo 152 “caput” e seguintes do Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênio do LAFEPE, observando-se o
procedimento de inexigibilidade de licitação contido  nos artigos 156 a 160 do
mesmo regulamento.

 

O processo nos foi remetido pela comissão de licitação e encontra-se instruído
com os seguintes documentos:

 

1. Comunicação Interna – CI 349 emitido pela Coordenadoria do Controle de
Qualidade – COQUA (id 30720071);

2. Termo de Referência (id 30720310);

3. Justificativa (ID 31406281);

4. Proposta AGILENT (ID 31444048),

5. Proposta Assinada (ID 31982970);

6. Documento Declaração de Preço (ID 31663689);

7. Documentos de Habilitação atualizados (ID 31983181);

8. Documentos de Habilitação (ID 31445736);

9. Carta de Exclusividade (ID 31452559);

10. Aviso de Cotação – Site do LAFEPE (ID 31634672);

11. Comunicação Interna (ID 31874939);

12. Autorização da Diretoria Técnica, Ordenadora de Despesa da contratação (ID
31880118);

13. Declaração da Disponibilidade Orçamentária emitida pela Diretoria
Administrativa e Financeira (ID 31880529);

14. E-mails;

15. Negativa Case Analítica (ID 32540372);
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16. Justificativa COQUA (ID 32756326);

17. Checklist (ID 32907374 e 33203842);

18. Proposta Parkinelmer (ID 33021937);

19. Mapa de preço (ID 33021995);

20. Comunicação Interna CI 73 (ID 33022054);

21. Mapa de Preço analisado pela COQUA (ID 33083290);

22. Despacho (ID 33097877);

23. Despacho (ID 33098302);

24. Mapa de Preço após análise (ID 33123243);

25.Comunicação Interna – CI 82 ( (ID 33123253);

26. Despacho 4 (ID 33203842);

27.Comunicação Interna – CI 26 ( ID 33221123).

 

O Termo de Referência informou que o objeto é a contratação de empresa para
o “fornecimento de peças e prestação de serviço”� para o equipamento
CROMATÓGRAFO GASOSO-CG,  modelo 8860 GC SYSTEM da
empresa AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, conforme as disposições
contidas no Termo de Referência que foi elaborado pela Coordenadoria de
Controle de Qualidade do LAFEPE.

 

Após contato telefônico com a área demandante, o objeto do processo foi
melhor esclarecido, ocasião em que  solicitamos a alteração de sua descrição,
no termo de referência, de "Fornecimento de peças e prestação de serviço"
para “Prestação de serviço com fornecimento de peças para o
equipamento CROMATÓGRAFO GASOSO-CG  modelo 8860 GC SYSTEM da
empresa AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, pois essa descrição é a que
mais se aproxima da necessidade da área demandante.

 

Por essa razão,  foi inserido um novo Termo de Referência (ID 33282063), 
corrigindo-se o objeto nos termos do parágrafo anterior, sem alteração nas
demais informações. Vez que a única alteração no documento referencial
anterior foi o esclarecimento do objeto,  conclui-se que não houve desnaturação
da contratação pretendida podendo ser preservado todos os atos já praticados
no processo administrativo.

 

O documento referencial justifica a contratação e a quantidade estimada, da
seguinte forma:

 

“4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DA QUANTIDADE
ESTIMATIVA 

4.1 DA CONTRATAÇÃO

Considerando que na indústria farmacêutica - LAFEPE, utiliza para
análise Cromatógrafo Gasoso - CG, modelo 8860 GC SYSTEM
 para otimizar a identificação e quantificação dos solventes
residuais dos IFA`S Ritonavir e Tenofovir, bem como o produto
acabado Ritonair 100 mg;

 Considerando que Os requerimentos básicos do Controle de
Qualidade são:

I - instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos
aprovados devem estar disponíveis para amostragem e teste de
matérias-primas, materiais de embalagem, produtos

GOVPE - Parecer Jurídico LAFEPE - SUJUR 33462895         SEI 0060407879.000247/2022-14 / pg. 2



intermediários, a granel e terminados e, onde apropriado, para
monitoramento das condições ambientais para fins de BPF;

Considerando que o responsável pelo controle de qualidade detém
as seguintes responsabilidades:

I - aprovar ou rejeitar, conforme julgar apropriado, matérias-
primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a
granel e terminados;

II - garantir que todos os testes necessários sejam realizados e
os registros associados avaliados;

Considerando que para realizar a análise necessitamos adquirir
peças e contratar os serviços para o equipamento Cromatógrafo
Gasoso de Partícula localizado na divisão de Físico Química.

Considerando que a falta da peça não garante o bom
funcionamento do equipamento, sendo necessária a aquisição;

Considerando que a não realização dos serviços de calibração e
qualificação não garante a confiabilidade dos resultados;

Dispostos os fundamentos, esta coordenação justifica a
necessidade de aquisição da peça e fornecimento dos serviços de
manutenção preventiva, corretiva e calibração.

4.2 DO QUANTITATIVO

Considera-se que a quantidade solicitada é necessária para
contratação de serviço para a  manutenção preventiva
e qualificação do equipamento previsto na RDC 658/2022”.

 

Em complemento à justificativa posta no termo de referência, a área
demandante complementa e reforça seus argumentos com a juntada de
documentos, dentre os quais a justificativa id  31406281, simultaneamente 
endereçada à Superintendência Técnica – SUTEC, à Diretoria Técnica – DITEC e
à Diretoria Administrativa e Financeira – DIRAF, com os seguintes argumentos:

 

“JUSTIFICATIVA

À SUTEC/DITEC/DIRAF

Assunto: JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO E PREÇO DO
FORNECEDOR EXCLUSIVO

 Considerando a necessidade de contemplar os compromissos
firmados com o Ministério da Saúde e em razão da necessidade de
instruir o processo de inexigibilidade por parte da autoridade
competente quanto a pesquisa de preço apresentada pela 
Coordenadoria de suprimentos (COSUP), bem como,  em razão da
obrigatoriedade de manutenção e qualificação descrita na RDC
658/2022 que dispõe das Boas Práticas de Fabricação e Controle e
a responsabilidade do controle de qualidade em assegurar que
sejam realizadas as qualificações e calibrações nos equipamentos
de medição;

Tendo em vista que a justificativa para necessidade de
contratação do objeto aludido foi apresentada pela COQUA, no
Termo de Referência em anexo ao processo
SEI 0060407879.000247/2022-14. Insta frisar que a manutenção e
qualificação de equipamentos analíticos são  requisitos
obrigatórios para o funcionamento do laboratório de controle de
qualidade e a não execução culminará em não conformidade grave
conforme estabelecido na RDC 658/2022. 

Sabendo da necessidade do LAFEPE em atender aos prazos de
entrega dos medicamentos ao Ministério da saúde – MS e que
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possíveis atrasos podem resultar em desabastecimento de
medicamentos estratégicos na rede pública de saúde, deixando o
LAFEPE suscetível ao recebimento de sanções contratuais como
advertência e/ou multa;

Considerando que é imprescindíveis para a manutenção e
andamento do controle de qualidade, assim como atendimento
aos contratos firmados por este LAFEPE, os quais representam
expressivo impacto no resultado financeiro deste laboratório,
verificou-se que  a empresa Agilent Technologies Brasil
LTDA responsável pela fornecimento do serviço descritos
no Termo de Referência é fornecida exclusivamente conforme
carta de exclusividade anexo aos autos (31452559).

 Considerando que as certidões e documentos supracitados 
atestam exclusividade, bem como o preço aplicado pela empresa
para o LAFEPE conforme estabelecido no Art. 153.  

"Art. 153. Na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no
art. 30, I, da Lei Federal nº 13.303/2016, a exclusividade deve ser
aferida por meio de pesquisa de mercado, devendo-se juntar aos
autos do processo administrativo, no que couberem, os seguintes
documentos:

a) declarações ou documentos equivalentes emitidos
preferencialmente por entidade:

b) outros contratos ou extratos de contratos firmados pelo
fornecedor de bens ou prestador de serviços, com o mesmo objeto
pretendido pelo LAFEPE, com fundamento no inc. I do art. 30 da
Lei Federal nº 13.303/2016 ou no art. 25, I da Lei Federal nº
8.666/1993 ou sob qualquer outro fundamento que lhe reconheça
a exclusividade;" ,   

Considerando que a empresa está habilitada jurídica e
administrativamente conforme documentos SEI n° (31445736).

Dispostos os fundamentos e  ratificados os
cumprimentos dos tramites previstos no Regimento
Interno de Licitações e Contratos do LAFEPE, bem como,
fundamentado por meio dos dispositivos legais
supracitados, venho, por meio desta, JUSTIFICAR a
comprovação, exclusividade e preço da empresa Agilent
Technologies Brasil LTDA, a fim de atender as
necessidades da Coordenadoria de Controle de
Qualidade e promover a continuidade da boa prestação
de serviço deste LAFEPE.

 Atenciosamente,

Miguel Ribeiro

Coordenador”.

 

A Carta de Exclusividade atesta que a empresa  AGILENT TECHNOLOGIES
BRASIL LTDA é a representante exclusiva  no Brasil, para efetuar a importação,
exportação, instalação, montagem, desmontagem, distribuição,
representação, comercialização e locação de equipamentos de laboratório,
incluindo instrumentação de análises químicas, bioquímicas e de sistemas de
vácuo bem como, peças e outros componentes de natureza diversa
(programas de computador), processo de reenergização de magnetos, processos
de calibração de sondas, instalação de softwares, manutenção de consoles e
periféricos, insumos farmacêuticos e de controle especial, bem como
produtos para a saúde, todos desenvolvidos e fabricados no exterior pela
AGILENT TECHNLOGIES INC., além de produtos da marca VARIAN, entre os
quais se destaca, dentre outros, o Cromatógrafo de fase gasosa marca
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AGILENT e o Cromatógrafo de fase gasosa, portáteis, marcas AGILENT e
VARIAN.

 

O LAFEPE publicou, em seu site, aviso de cotação com a finalidade de obtenção
de preços no mercado. Essa ação se enquadra como uma diligência da
instituição, junto ao mercado, para confirmar se há outras empresas que
possam prestar (ou não) o serviço, com fornecimento de peças, demandado.

O processamento da inexigibilidade se encontra devidamente autorizado pela
Diretoria Técnica – DITEC, ordenadora da despesa do contrato a ser firmado,
conforme se destaca pela autorização (ID 31880118), no valor de R$ 51.404,17
(cinquenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e dezessete centavos).

 

Houve previsão orçamentária conforme se verifica pela declaração de
disponibilidade financeira, (ID 31880529), como também, houve a validação dos
preços de referência e da capacidade técnica do fornecedor, declarando-se em
dois documentos que atendem aos critérios de economicidade e razoabilidade,
como se vê pelos ids  31937726 e  32127900), devidamente firmados pelo
Coordenador do Controle de Qualidade – COQUA.

 

Ainda como destaques, a apresentação do Checklist (ID 32907374) emitido,
conferido e assinado pela área demandante; a justificativa da necessidade da
contratação informando o cumprimento de todas as exigências quanto a
comprovação da exclusividade e compatibilidade do preço da empresa
(ID32756326); e a análise da proposta ofertada pela empresa Parkinelmer pela
área demandante e por ela descartada, em razão de não atender aos requisitos
previamente estabelecidos no termo de referência (ID 33097877), que
repetimos, não sofreu alteração.

 

É o que se tem a relatar. Lembrando que, este opinativo não se manifestará
sobre os aspectos técnicos e orçamentários do procedimento em epígrafe,
restringindo-se tão somente à análise jurídica da contratação postulada.

 

2. ANÁLISE JURÍDICA

Neste item, será examinada a conformidade do procedimento administrativo
instaurado à legislação pátria nos termos do artigo 30 “caput” da Lei n.
13.303/2016 c/c artigo 152 do Regulamento interno de Licitações e Contrato do
LAFEPE.

2.1. Contratação direta por inexigibilidade de licitação: fundamentação legal
do art. 30 da Lei 13.303/2016 e art 152 do RILC do LAFEPE.

Em regra, as obras, serviços, compras e alienações, da Administração Pública
submetem-se à obrigatoriedade de realização do procedimento licitatório, nos
termos do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal.

As exceções consistem nas contratações diretas por dispensa de licitação,
prevista no art. 29, e por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 30,
ambos da Lei n.º 13.303/2016.

"Art. 30. A contratação direta será feita quando houver
inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:      (Vide Lei
nº 14.002, de 2020)".

No mesmo sentido da Lei Federal, dispõe o artigo 152 do RILC do LAFEPE:

Art. 152. A contratação direta pelo LAFEPE será feita quando
houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:".
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Doutrinariamente, a inexigibilidade de licitação encontra-se presente quando
houver inviabilidade de competição, ou seja, quando “um dos contendores reúne
qualidades tais que se torna único, exclusivo, ‘sui generis’, a tal ponto que
inibe os demais licitantes, sem condições competitivas”.

 

Portanto, a contratação direta ora analisada deverá ser analisada ao
fundamento do artigo 30, “caput” da Lei nº 13.303/2016, demonstrando-se a
satisfação dos requisitos que em tese comprovariam a "inviabilidade de
competição", elencada no artigo 30 “caput” da lei das Estatais.

 

2.2.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

No caso sob exame, a adequação da contratação direta por inexigibilidade de
licitação, ao fundamento do art. 30, caput, da Lei das Estatais c/c o art. 152, do
Regulamento Interno de Licitações e Contrato do LAFEPE,  por se tratar de uma
prestação de serviço, cumulado com fornecimento de peças, cujo mercado se
mostra bem restrito e exclusivo, será analisada ao lume da adequação ao
procedimento de comprovação da exclusividade estabelecido

Sobre a comprovação da exclusividade , o art 153 do RILC do LAFEPE exige que;
"Art. 153. Na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no art. 30, I, da
Lei Federal nº 13.303/2016, a exclusividade deve ser aferida por meio de
pesquisa de mercado, devendo-se juntar aos autos do processo administrativo,
no que couberem, os seguintes documentos:

a) 
preferencialmente por entidades sindicais, associações ou pelo
próprio fabricante, na hipótese de representante exclusivo, no prazo de
objeto pretendido é comercializado ou fabricado por determinado
fornecedor de bens ou prestador de serviços de modo exclusivo;

b) outros contratos ou extratos de contratos firmados pelo fornecedor
de bens ou prestador de serviços, com o mesmo objeto pretendido pelo
LAFEPE, com fundamento no inc. I do art. 30 da Lei Federal nº
13.303/2016 ou no art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/1993 ou sob
qualquer outro fundamento que lhe reconheça a exclusividade;

c) 
prestadores de serviços, dedicados ao mesmo ramo ou que atuem na
mesma área de especialização, por email ou qualquer outro meio de
comunicação, desde que seja reduzida ao termo, com solicitação de
funcionalidades do objeto pretendido pelo LAFEPE;

d) declarações de especialistas ou de centros de pesquisa sobre as
características exclusivas do objeto pretendido pelo LAFEPE;

e) 
necessidade do objeto pretendido pelo LAFEPE

 

2.3. Proposta de preço ao fornecedor/prestador

Nessa toada, vejamos o que dispõe o artigo 156 do Regulamento Interno, como
procedimento a ser seguido pela instituição:

 

“Subseção IV
Do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação

Art. 156. A Área Demandante solicitará proposta de preço ao
fornecedor/prestador e procederá à análise da economicidade e
razoabilidade dos valores ofertados em relação a preços
referenciais obtidos através de contratações similares
celebradas pelo próprio fornecedor/prestador com outros
entes públicos.
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§ 1º. Com base na documentação obtida, deve a área demandante
exarar declaração atestando a compatibilidade mercadológica
da proposta.

§ 2º. Diante da inviabilidade de competição, a justificativa de
preços pode ser realizada por meio da comparação da proposta
apresentada com os preços praticados pela futura contratada
junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios
igualmente idôneos.

§ 3º. Em caso de recusa do fornecedor/prestador em apresentar
contratos pretéritos ou em execução sob a alegação de cláusula
de confidencialidade ou outra razão, a Área Demandante deve
adotar as seguintes providências:

a) avaliar, por meio de pesquisa de mercado, se existe outro
fornecedor/prestador capaz de atender às demandas da empresa
e, em caso positivo, solicitar-lhe proposta;

b) em caso contrário, se cabível à espécie, solicitar do
fornecedor/prestador que a proposta apresentada seja
decomposta em custos unitários;

c) designar colaborador para negociar o preço e demais condições
contratuais, com a obrigação de reduzir a termo todas as
tratativas, indicando interlocutores, datas e meios de
comunicação utilizados, a fim de demonstrar que a Área
Demandante atuou para obter as condições mais vantajosas”.

 

Nesse contexto, o Boletim Informativo da Procuradoria Consultiva PGE/PE nº
05/2019, disponível no site daquela instituição, informa  que a pesquisa de
preços é competência do setor técnico do órgão demandante:

 

“4. Ausência de responsabilidade do pregoeiro na formação
dos preços referenciais Com a referida alteração, buscou-se
destacar que o pregoeiro não tem a atribuição de elaborar os
orçamentos referenciais, tampouco atestar a compatibilidade
dos preços estimados com os parâmetros de mercado
(parágrafo único do art. 8º dos Decretos nº 32.539/08 e nº
32.541/08). A realização da pesquisa de preços deve incumbir
ao setor técnico do órgão requisitante, que deverá apresentar
declaração de compatibilidade dos preços referenciais, expondo
a metodologia utilizada para a confecção do orçamento. Com tais
modificações, restou enfatizada a divisão de competências entre o
pregoeiro –
servidor responsável pelo processamento da licitação – e o setor
técnico requisitante – responsável pela definição do objeto e
elaboração das referências de preço.

Dispositivos alterados: parágrafo único do art. 8º dos Decretos nº
32.539/08 e nº 32.541/08; inc. I do art. 13 c/c inc. IV do art. 35
do Decreto nº 32.539/08 e inc. I do art. 12 c/c inc. III do art. 28
do Decreto nº 32.541/08”.

 

Da jurisprudência do Tribunal de Contas da União destaca-se:

 

"O Acórdão 1372/2019 Plenário do relator Ministro Benjamin
Zymler, diz que não cabe ao pregoeiro avaliar o conteúdo da
pesquisa de preços realizada pelo setor competente do órgão,
pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas os atos
relacionados à condução do procedimento licitatório. Veja mais
e m sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=15152 - Copyright ©
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2020, Sollicita. Todos os direitos reservados.

Acórdão 594/2020-TCU-Plenário, Recurso de Reconsideração,
Relator Ministro Vital do Rêgo".

 

"ENUNCIADO

Não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo
da pesquisa de preços realizada pelo setor competente do
órgão, pois são de sua responsabilidade, em regra, apenas os
atos relacionados à condução do procedimento licitatório.

Acórdão 2147/2014-TCU-Plenário, TC Processo 005.657/2011-3,
relator Ministro Benjamin Zymler, 20.8.2014".

 

"ENUNCIADO

É da competência da comissão permanente de licitação, do
pregoeiro e da autoridade superior verificar se houve
recente pesquisa de preço junto a fornecedores do bem a ser
licitado e se essa pesquisa observou critérios aceitáveis.

Acórdão 403/2013-TCU-Primeira Câmara, TC Processo
013.319/2011-6, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues,
5.2.2013".

Dessa forma, ao analisarmos o processo, verificamos a existência de pesquisa
de preços efetuada pela COSUP, sintetizada em mapa de preços, analisada e
validada pela área demandante, atendendo ao determinado  nas orientações
acima colacionada. 

Verifica-se que houve  aviso de cotação de preço, como também consulta a
fornecedores via email,  com resultado negativo no tocante a existência  válida
de outros prestadores de serviço e fornecedores.

Nesse ponto, destaca-se que a proposta apresentada pela empresa Perkinelmer
(ID33021937), por razões de natureza técnica, foi descartada pela área técnica,
confirmando a unicidade de fornecedor para o objeto pesquisado. (id 33097877)

Essas negativas endossam a “Carta de Exclusividade (ID 31452559)”
apresentada pela empresa AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, no tocante a
exclusividade, não só do serviço, como no fornecimento das peças necessária,
concluindo-se que há uma ausência de mercado concorrencial.

 

2.4. Análise da economicidade e razoabilidade dos valores ofertados em
relação a preços referenciais obtidos através de contratações similares
celebradas pelo próprio fornecedor/prestador com outros entes públicos

A norma do regulamento traz a orientação para que a área demandante junte a
comprovação da economicidade e da razoabilidade dos valores ofertados em
relação a preços referenciais, obtidos através de contratações similares,
celebrado pelo próprio fornecedor/prestador com outros entes públicos.

 

Dessa feita, verificamos no processo Declaração de preço firmada pela empresa
(i d 31663689) ,  declaração de validação de preços (ID 31937726) e de sua
economicidade e razoabilidade (ID 32127900), devidamente firmados pelo
Coordenador do Controle de Qualidade – COQUA, pressupondo-se  o exercício
dessa análise e o seu atesto quanto ao destaque contido nessa observação.

 

2.5. Em caso de recusa do fornecedor/prestador em apresentar contratos
pretéritos ou em execução sob a alegação de cláusula de confidencialidade
ou outra razão, a área demandante deve adotar as seguintes providências
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https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/doc/processo/1331920116


À orientação contida nesse dispositivo, destaca-se que em caso de recusa do
fornecedor/prestador em apresentar contratos pretéritos, deve-se avaliar, por
meio de pesquisa de mercado se há outro fornecedor que atenda as
expectativas da administração, uma vez que se trata de um equipamento
aparentemente singular no mercado.

 

Nesse ponto, retomo as diligências realizadas objetivando a verificação de
preço e a existência de fornecedor ou prestador de serviço que atendesse ao
serviço necessitado pelo  LAFEPE, destacando-se no processo os emails  para
fornecedores e o aviso de cotação no site do LAFEPE.

 

Há que se destacar a relevância do objetivo da contratação que é atender as
diretrizes da ANVISA, no tocante ao controle de qualidade, e também, ao
cumprimento dos compromissos de fornecimento de medicamentos ao Ministério
da Saúde, conforme bem declarou a área demandante no seu termo de
referência, como nas justificativas postas nos autos.

 

2.6. Aceita a proposta, devem ser solicitadas e analisados os documentos de
habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira, além dos
documentos de capacidade técnica, conforme o caso

Os documentos de habilitação encontram-se presentes nos autos deste
processo e, conforme verificamos da leitura do Checklist (ID 32907374 e
33203842), foram analisados e aprovados pela área demandante, não
dispensando contudo, a apresentação de análise complementar também pela
Comissão de Licitação.

 

2.7. Definida a empresa/entidade a ser contratada, deverá a área
Demandante emitir parecer conclusivo sobre a razão da escolha do
fornecedor ou executante e a justificativa do preço

As razões da escolha do fornecedor  é objetiva, calcada nas diligencias
efetuadas pelos setores e documentação acostada ao processo.  Mais uma vez,
destaca-se  que se encontram nos autos diligencias de  pesquisa de preço e de
verificação da existência de outros fornecedores para prestação do serviço ou o
fornecimento de peças almejadas pela área demandante.

As razões da escolha do fornecedor estão devidamente sintetizadas nas
justificativas apresentadas pela área demandante que fundamentadamente
declarou a unicidade de fornecedor, a conformidade da proposta e da
documentação de habilitação exigida

 

2.8. Após análise e aprovação do processo pelo órgão jurídico do LAFEPE,
mediante a emissão de parecer jurídico

O sentido do termo “aprovação” contido no dispositivo do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos, tem destaque na análise técnica-jurídica da presença
dos requisitos para uma inexigibilidade de licitação, conforme já mencionado em
outros pareceres jurídico, emitidos por esta assessoria jurídica.

 

2.9. Declarações ou documentos equivalentes emitidos preferencialmente
por entidades sindicais, associações ou pelo próprio fabricante, na hipótese
de representante exclusivo, no prazo de validade máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, que indiquem que o objeto pretendido é comercializado ou
fabricado por determinado fornecedor de bens ou prestador de serviços de
modo exclusivo

Nesse ponto, encontra-se presente no processo a “Carta de Exclusividade” (ID
31452559), emitido pelo Presidente Executivo da Câmera Brasileira de
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Diagnósticos Laboratoriais, com validade de 01 ano, contados da sua emissão,
que se encontra datado de 01 de novembro de 2022, portanto com validade até
01 de novembro de 2023, quando se completará os 12 meses de validade,
previsto no documento posto.

 

No referido documento, atesta-se que a empresa a AGILENT TECHNOLOGIES
BRASIL LTDA.

“é uma representante exclusiva da referida marca no Brasil,
efetuar a importação, exportação, instalação, montagem,
desmontagem, distribuição, representação, comercialização e
locação de equipamentos de laboratório, incluindo instrumentação
de análises químicas, bioquímicas e de sistemas de vácuo, bem
como peças e outros componentes de natureza diversa (programas
de computador), processo de reenergização de magnetos,
processos de calibração de sondas, instalação de softwares,
manutenção de consoles e periféricos, insumos farmacêuticos e
de controle especial, bem como produtos para a saúde, todos
desenvolvidos e fabricados no exterior pela AGILENT
TECHNLOGIES, INC., além de produtos da marca VARIAN (...)”.

 

Dentre os quais se refere aos equipamentos apontados no Termo de Referência.

 

2.10. Outros contratos ou extratos de contratos firmados pelo fornecedor
de bens ou prestador de serviços, com o mesmo objeto pretendido pelo
LAFEPE, com fundamento no inc. I do art. 30 da Lei Federal nº 13.303/2016
ou no art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/1993 ou sob qualquer outro
fundamento que lhe reconheça a exclusividade

Caso se tenha na instituição contratos ou extratos de contratos de prestação de
serviço similares com fornecimento de peças que se almeja contratar e faz
necessário que se junte ao processo, para demonstrar ou reforçar a questão do
preço a ser contratado.

 

2.11. Diária na composição do preço

Conforme pontuou o Tribunal de Contas da União – TCU houve a recomendação
de abstenção de prever ressarcimento de despesas de viagens, como diárias
e passagens, de profissionais alocados pela contratada, uma vez que esse
procedimento contraria o disposto nos art. 54, § 1º c/c art. 55, III, da Lei nº
8.666/1993, ao tornar indeterminado o valor efetivo da contratação.
(Acórdão 2272/2009 Plenário).

 

Nesse contexto, importante que a área demandante aprecie a possibilidade de
se retirar ou  justificar a concessão das despesas de viagens neste contrato,
informando se com essa concessão haverá impacto no preço de forma a tornar o
preço previsto no contrato indeterminado, o que não se recomenda, conforme o
ensinamento posto.

 

E nas próximas contratações aprecie a possibilidade de abstenção de inclusão
desse item “despesas de viagens”, pois, embora a recomendação tenha
fundamento na Lei nº 8.666/93, muito se aplica ao presente caso, já que
objetiva-se com essa ação afastar o preço contratual indeterminado.

 

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, cumpre frisar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do
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processo administrativo em epígrafe.

 

E, tendo em vista a análise jurídica, bem assim as observações feitas,
abstraídas as questões técnicas e resguardado o poder discricionário do Gestor
quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, esta
Superintendência Jurídica OPINA pela possibilidade técnica-jurídica da
contratação por inexigibilidade de licitação, fundamentado no art. 30 “Caput”
da Lei 13.303/2016, com a observância das recomendações colacionadas.

 

Destaca-se que o presente parecer não se reveste de caráter definitivo, caso
venha a serem apresentados fatos novos que justifiquem a reanalise, como
também se habilita a autoridade superior dele dissentir, de forma motivada,
consoante previsão do art. 50, VII, da Lei de Processo Administrativo Estadual,
será possível dar-se o prosseguimento ao processo, nos seus demais termos
para atingir a finalidade proposta.

 

É o parecer, ressalvados melhor juízo, os aspectos técnicos, econômicos e
financeiros e analise da documentação de habilitação.

 

Recife/PE, 14 de fevereiro de 2023.

 

André Luiz de Moura Melo

Superintendência Jurídica

 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz de Moura Melo, em
16/02/2023, às 10:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 33462895 e o código CRC 3B38586C.

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES�

Largo de Dois Irmãos, 1117, - Bairro Dois Irmãos, Recife/PE - CEP 51110-
130, Telefone: (81) 3183-1100

 

GOVPE - Parecer Jurídico LAFEPE - SUJUR 33462895         SEI 0060407879.000247/2022-14 / pg. 11

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	GOVPE - Parecer Jurídico LAFEPE - SUJUR 33462895

