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I- RELATÓRIO

 

Por solicitação da Coordenação de Compras, vêm, para análise e manifestação desta
Assessoria Jurídica, em cumprimento ao disposto art. 6º, § 9º do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações, e no art. 22, X do Regimento Interno, ambos do Ins tuto de Gestão Estratégica de Saúde
do Distrito Federal - IGESDF, com vistas à verificação dos aspectos jurídico-formais para aquisição do
objeto descriminado.

Trata-se de demanda oriunda da Gerência de Compras, que, tem por finalidade  seleção
de Fornecedores para COMPRA REGULAR DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS E COADJUVANTES
POR REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificado no Elemento Técnico 029/2019 nº 31945991.

 

II- PRELIMINARMENTE

 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de auxiliar no controle da legalidade dos
atos a serem pra cados ou já efe vados. Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do
ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a
quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução
sugerida, ou seja, a decisão final sempre será da autoridade.[1]

Importante salientar, que o exame dos autos processuais se restringe aos seus
aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da
premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis
para a sua adequação às necessidades do IGESDF, observando os requisitos legalmente impostos.

Finalmente, é nosso dever salientar que o conteúdo deste parecer tem natureza
meramente opina va (MS nº 24.631/DF, julgamento em 9.8.2007, STF) [2], sem caráter vincula vo,
entretanto em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da
margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.
Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva
do IGESDF.
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III- DA ANÁLISE DOS AUTOS

Trata-se de processo da modalidade Mercado Digital nº 071/2020 cujo objeto é
a COMPRA REGULAR DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS E COADJUVANTES POR REGISTRO DE
PREÇOS, nos termos do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Ins tuto de Gestão
Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF., cuja área demandante é a Núcleo de Farmácia,
conforme a jus fica va constante no ELEMENTO TÉCNICO Nº 029/2019 -
 IGESDF/SUPHB/SUADJ/GEAOP/NUFAR(Doc. 31945991 ), para atender às necessidades do Ins tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. 

A referida demanda teve início por meio de solicitação interna, através da Núcleo de
Farmácia, informado a Gerência de Compras e Contratos a necessidade da contratação do objeto
descriminado no Elemento Técnico nº 29/2019(Doc. 31945991).
Posto isso, passado todo o trâmite administra vo para aquisição da demanda, logo, após a habilitação
das empresas, houve a a manifestação de intenção de recurso por parte das empresas. Neste sen do
a empresa CIENTIFICA apresentou suas razões (Doc. 44452865) quem evidenciando o assunto técnico,
onde a requerente aborda a ausência do documento que comprove os registros de temperatura por
toda a cadeia logís ca (cadeia fria), exigido no Elemento Técnico, item 16.2.4, “f" do Ato Convocatório
- pag. 2. Em defesa, também apresenta-se a contrarrazão da empresa CELLTRION, a qual informa estar
devidamente habilitada, conforme 44453264 - pag. 6.

Sendo assim, no que tange a natureza técnica dos recursos, a Gerência de Insumos
Farmacêu cos e OPME apresentou nota técnica, sendo observada em campo próprio neste parecer,
porém, nesta linha, cabe rememorar que a Gerência não encontrou óbice ao prosseguimento do
certame e em negar provimento ao recurso em alusão, por impossibilidade técnica da obrigação da
lide, conforme exposto anteriormente. 

Por sua vez, o Núcleo de Insumos, em seu Memorando 1679 (Doc. 44686926 ) fez uma
análise prévia no que tange aos aspectos jurídicos trazidos pelas empresas, nesta linha, aquele
departamento pontuou: 

1) Ausência da Cer dão Nega va de Falência ou Concordata, de acordo
com o item 16.2 "e" do Ato Convocatório;

Vejamos:

Após a fase de lances, bem como a negociação com as empresas que
tiveram o menor preço, adentrou-se à fase de pré habilitação, para isso, as
vencedoras teriam que anexar a documentação solicitada em Ato
Convocatório na plataforma Publinexo.

A solicitação ocorrera em 01/07 as 17:19 pelo próprio recurso eletrônico
disponível, tendo como data limite para anexo até o dia 02/07 as 17:19,
conforme 44686866. Informa-se que de fato, não houve o anexo da
cer dão de falências na plataforma,  pela empresa CELLTRION
HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL
LTDA, CNPJ: 05.452.889/0001-61, entretanto, informa-se ainda, que em
30/06, ou seja, antes da solicitação dos documentos, a empresa CELLTRION
os encaminhou via email, dentre eles a Cer dão de Falências e
Concordatas, conforme 44686776.

Nota-se que, o envio da cer dão foi realizado inicialmente fora do campo
exigido em Ato Convocatório, bem como o envio se deu antes à
solicitação lançada aos par cipantes ganhadores, ainda, é importante
ressaltar que o referido documento é de acesso público podendo
qualquer indivíduo ter o simples acesso pela internet.

O Tribunal de Contas da União considera  a descl a desclassifi
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um licitante que não havia juntado todas as declarações exigidas no
edital. Compreende o Tribunal que a decisão "privilegiou o formalismo em
detrimento dos princípios da ampliação da compe vidade e da seleção da
proposta mais vantajosa". Vale observar que a declaração faltante era a
que indicava que "os documentos apresentados por meio do sistema são
autênticos aos originais".

Por essas e outras nuances, o TCU reafirmou a sua jurisprudência no
sen do de que deve ser evitado o formalismo exagerado quanto a falhas
de caráter formal, de fácil correção, ou esclarecimentos sobre lacunas,
incoerências ou obscuridades nas informações presentes nas propostas
(Acórdão 1920/20-P).

Logo, entende-se que a ausência do anexo na plataforma da cer dão de
falência é totalmente passível de convalidação por este Ins tuto, uma vez
que a certidão existe.

2) Registros de temperatura por toda a cadeia logís ca (cadeia fria), de
acordo com o item 16.2.4 "f" do Ato Convocatório.

Vejamos:

De acordo com o Despacho 44613302, emi do pela Gerência de Insumos
Farmacêu cos e OPME, trata-se de um equívoco plenamente sanável,
considerando que a  obrigatoriedade foi inserida no rol da habilitação
técnica, ao invés de estar relacionada à execução contratual, onde a
fornecedora pode, de fato, comprovar a preservação térmica dos
medicamentos, uma vez que a cadeia logís ca envolve desde o
armazenamento na origem, passando pelo transporte e findando-se, no
tocante às obrigações da contratada, no local de entrega previamente
estabelecido, logo, não encontra qualquer impedimento
para prosseguimento do certame.

 Por fim, vale ressaltar que o processo de aquisição em comento, visa a
aquisição de medicamentos quimioterápicos cujo critério é o menor
preço, considerando que a atual vencedora dos itens 30 e 31 apresentou a
proposta de menor valor. 

É o relatório. 

 

IV- DOS RECURSOS APRESENTADOS

 

Seguindo o rito processual, bem como o contraditório e a ampla defesa, foi dado as
empresas a oportunidade de recorrer da Empresa CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA, sendo assim, as empresa CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA apresentou suas razões conforme exposto a seguir.

Conforme documento juntado aos autos- Recurso Cien fica (Doc. 44452865), a empresa
observou a tempes vidade de suas razões. Em sua tese, alegou-se que a vencedora do certame
apresentou documentação de habilitação em desconformidade com o solicitado, não tendo enviado
Certidão de Falência exigida no item 16.2, "e". 

Ainda acrescentou: 

No entanto, para surpresa dos licitantes, o pregoeiro voltou atrás
declarando novamente vencedora a empresa que deixou de enviar parte
da documentação solicitada. Ainda quanto as diligências efetuadas pelo
Pregoeiro e equipe de apoio, o documento fora enviado/consultado após
o prazo de envio dos documentos/proposta, contrariando o disposto no
item 28.4, onde permite a diligência, mas não permite a inclusão posterior
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de documento ou informação que dantes deveria constar.

Por fim a empresa solicitou a desclassificação de proposta da licitante CELLTRION
HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA, defendendo que a
mesma incluiu documentos posteriores. 

 

V- DAS CONTRARRAZÕES 

Dada a oportunidade, em resposta a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  a
empresa CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA
apresentou suas contrarrazões. Na oportunidade a mesma alegou que não há razão para alteração do
julgamento, pois a empresa vencedora cumpriu com todas a exigências editalícias e apresentou a
proposta mais vantajosa ao IGESDF. 

Em suas alegações a empresa destaca que apresentou o SICAF, comprovando que a
empresa está apta a par cipar a par cipar em licitações na esfera federal e estadual. Ademais, a
empresa acrescentou que fora entregue a certidão de falência anteriormente. E ainda acrescentou: 

De outra banda, se não véssemos a cer dão nega va de Falência, nem
poderíamos estar participando deste certame!

Observa-se que todos os documentos exigidos foram apresentados pela
empresa Celltrion. OU SEJA, A EMPRESA VENCEDORA NÃO DESCUMPRIU
NENHUMA REGRA DO ATO CONVOCATÓRIO 071/2020, não podendo o
princípio da proposta mais vantajosa desvalorizado pelo excesso de
formalismo. Assim, deve ser mantida a sua habilitação.

Reforçamos o entendimento do formalismo moderado trazido pelo TCU,
uma vez que, se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o
da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos
obje vos descritos tanto na da Lei Geral de Licitações, bem como, no 1º da
resolução 01/2019, que alterou o Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do Instituto:

Art. 1º. Este regulamento estabelece os critérios, adotados pelo Ins tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, na contratação
de obras, bens e serviços, que se regerá pelos princípios da publicidade, da
impessoalidade, da moralidade, da economicidade, da compe vidade, da
eficiência, do julgamento obje vo, da vinculação aos critérios fixados no
Ato Convocatório, da igualdade de condições entre todos os fornecedores,
do procedimento formal e não burocrático, da perenidade do fornecimento
de insumos e serviços essenciais à assistência à saúde ininterrupta e de
qualidade, da garan a ao contraditório e à ampla defesa, e da busca
permanente de qualidade e durabilidade, bem como pelo respeito de sua
adequação aos seus objetivos.(grifamos)

 

 

VI- DO DIREITO 

 

Neste diapasão, em um primeiro momento ressalta-se, conforme exposto pela
empresa CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA, o
IGESDF preza pelo tratamento não burocrá co em seus processos de compras, conforme podemos
observar no art. 1º do Regulamento: 

Art. 1º. Este regulamento estabelece os critérios, adotados pelo Ins tuto de
Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, na contratação
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de obras, bens e serviços, que se regerá pelos princípios da publicidade, da
impessoalidade, da moralidade, da economicidade, da compe vidade, da
eficiência, do julgamento obje vo, da vinculação aos critérios fixados no
Ato Convocatório, da igualdade de condições entre todos os fornecedores,
do procedimento formal e não burocrático, da perenidade do fornecimento
de insumos e serviços essenciais à assistência à saúde ininterrupta e de
qualidade, da garan a ao contraditório e à ampla defesa, e da busca
permanente de qualidade e durabilidade, bem como pelo respeito de sua
adequação aos seus objetivos.(grifamos)

Neste sen do, ao discu r os mo vos de direito, observamos que o recurso
apresentando pela empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA tem por objeto a não
apresentação de Cer dão de Falência e Concordata. Ocorre que, o envio da cer dão foi realizado
inicialmente fora do campo exigido, sendo enviado via e-mail entes do prazo de 24h es pulado no Ato
Convocatório. 

Ademais, cumpri-nos esclarecer que a documentação é de fácil acesso, podendo
qualquer pessoa rar a seguinte cer dão de maneira online, sendo que, nos editais da administração
pública direta e indireta abri-se essa possibilidade ao pregoeiro, priorizando o princípio da eficiência,
cololário da Administração Pública, deste modo, o IGESDF não pode ser diferente. 

Ademais, conforme jurisprudências apresentadas pelo  CELLTRION HEALTHCARE
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA, o TCU defende o formalismo
moderado, indo no mesmo sen do que o Regulamento de Compras do IGESDF que assegura que as
contratações serão não burocráticas. 

Por outra linha, deve-se levar em consideração que a empresa, de fato, apresentou a
documentação antes do prazo fatal de 24h. Neste sen do, por mais que não tenha apresentado pelo o
site, o IGESDF já se encontrava ciente que a mesma atenderia todos os requisitos do Ato
Convocatório. 

Por fim, o IGESDF deve levar em conta as devidas jurisprudências apresentadas pela
empresa CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA,
in verbis: 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve
pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados.” 2

 Vejamos que sua u lização não significa inobservância ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, mas trata-se de solução a ser
tomada pelo Pregoeiro e sua equipe de licitações a par r de um conflito
de princípios, corroborando com isso, colacionamos um trecho do Acórdão
119/2016-Plenário:

Não se trata, em absoluto, de conferir importância menor ao princípio da
legalidade, em relação a outros princípios cons tucionais. Trata-se tão
somente de reconhecer que, diante do caso concreto, na busca da melhor
solução para a situação concreta, e a fim de melhor viabilizar a
concre zação do interesse público em toda a sua plenitude, o princípio da
legalidade estrita acaba perdendo força frente a outros princípios.3

 

VII- DA NOTA TÉCNICA
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 No que tange a documentação para comprovação dos registros de temperatura por
toda a cadeia logís ca, faz-se necessário citar a análise técnica promovida pelo setor responsável,
sendo assim, acrescenta-se: 

Em resposta ao Memorando Nº 1629/2020 do Núcleo de Compras de
Insumos (44453315), apresento a Vossa Senhoria as considerações deste
Gerência de Insumos Farmacêu cos e OPME, acerca da documentação
referente aos registros de temperatura por toda a cadeia logís ca (cadeia
fria), com vistas a embasar o julgamento do recurso da empresa Cien fica
Medica Hospitalar Ltda (44452865).

Preliminarmente é importante esclarecer que a obrigatoriedade da
apresentação dos registros de temperaturas dos medicamentos
termossensíveis por toda a cadeia logís ca dos medicamentos visa
garan r a qualidade do princípio a vo e, consequentemente, promover
um tratamento eficiente aos pacientes a ele sujeitos.

Ocorre que, por um equívoco plenamente sanável, a obrigatoriedade foi
inserida no rol da habilitação técnica, ao invés de estar relacionada à
execução contratual, onde a fornecedora pode, de fato, comprovar a
preservação térmica dos medicamentos, uma vez que a cadeia logís ca
envolve desde o armazenamento na origem, passando pelo transporte e
findando-se, no tocante às obrigações da contratada, no local de entrega
previamente estabelecido.

Assim, revela-se que a comprovação aludida no item 7.1.,“f” do ELEMENTO
TÉCNICO Nº 29/2019 - NUFAR (31945991) não pode ser apresentada na fase
de habilitação, já que naquela etapa não há fornecimento de
medicamentos cuja obrigação de conservação de temperatura se
jus ficasse, tornando o requisito prorrogado para a fase per nente, a
saber, na execução do contrato.

Logo, exclusivamente em relação a esse item, essa Gerência não encontra
óbice ao prosseguimento do certame e em negar provimento ao recurso
em alusão, por impossibilidade técnica da obrigação em lide, conforme
exposto anteriormente.

 

VIII- CONCLUSÃO

 

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica OPINA viabilidade jurídica do certame,
reconhecendo o recurso da empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, no entanto nega-se o
provimento do mesmo. Nesta linha, considera-se habilitada a empresa CELLTRION HEALTHCARE
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL pelos mo vos de técnicos e de direito
apresentados.

Todavia, a fim de dar maior publicidade aos atos pra cados, essa Assessoria entende
que o IGESDF poderá disponibilizar toda a documentação apresentada pela empresa CELLTRION
HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL, incluindo os que foram
apresentados via e-mail. Essa disponibilização tem por obje vo demonstrar a imparcialidade no
processo, demonstrando que a empresa apresentou a documentação antes do prazo fatal de 24h. 

Saliente-se que este parecer é meramente opina vo, não vinculando o IGESDF na
tomada de decisões, uma vez que não adentra na análise da conveniência e oportunidade dos atos
praticados, nem em aspectos de natureza técnica e administrativa.

Destaca-se que o Gestor deverá zelar pela correta condução do processo subme do a
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exame, sendo de sua inteira responsabilidade a aderência à legislação aplicável, bem como aos
princípios cons tucionais que nortearam a criação do IGESDF (Lei Distrital nº 5.899, de 03 de julho de
2017, alterada pela Lei Distrital nº 6.270 de 31 de janeiro de 2019), quais sejam, a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

Ressalte-se, contudo, a necessidade de renovação de eventuais cer dões nega vas
vencidas até o momento da contratação, uma vez que os requisitos da lei devem ser man dos, não só
antes da contratação, como também durante.  Não obstante, cumpre esclarecer que todos os
ques onamentos feitos pelas empresas deverão ser publicizados, para que o mesmo façam parte do
Ato Convocatório. 

É o parecer.

 
GABRIELA AZEVEDO LIMA 
Analista Jurídico 
Assessoria Jurídica 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde - IGESDF
E-mail: gabriela.a.lima@igesdf.org.br
Telefone: 61 - 3355 9032
 

 

Acolho o parecer e submeto ao Núcleo de Compras de Insumos.

 

 
 

AGUINEWTON DÂMASO 

Assessor Jurídico

OAB/DF 63.279 

E-mail: aguinewton.graca@igesdf.org.br

Telefone: 61 3355-8811

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA AZEVEDO LIMA - Matr.0000530-6, Analista
Jurídico(a), em 13/08/2020, às 16:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AGUINEWTON QUINTINO DAMASO GRACA -
Matr.0000186-6, Assessor(a) Jurídico(a), em 17/08/2020, às 11:00, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45231788 código CRC= A5373E2B.
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29/07/2020 Email – ERICK LIMA RODRIGUES – Outlook

https://outlook.office365.com/mail/deeplink?version=2020072004.04&popoutv2=1 1/1

ATO CONVOCATORIO 071/2020 - Documentos de Habilitação

Daiane Stradiotto Granzotto(Daiane.Granzotto@celltrionhc.com)
<Daiane.Granzotto@celltrionhc.com>
Ter, 30/06/2020 15:20
Para:  CX - COMPRAS MEDICAMENTOS <compras.medicamentos@igesdf.org.br>

7 anexos (8 MB)
19. OFICIO ANVISA.pdf; 20. Registro DOU.pdf; 21. DOC ANVISA.pdf; 22. CRF.pdf; 23. CERTIFICADO BOAS PTRATICAS.pdf; 24.
DECLARAÇÃO.pdf; FALENCIA.pdf;

Prezado Pregoeiro,
 
Dando sequencia ao envio dos documentos da  CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.452.889/0001-61, vencedora dos
lotes 30 e 31 no Ato convocatório 071/2020.
 
Item 30: RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇA� O PARA DILUIÇAO FRASCO 10ML
Item 31: RITUXIMABE 10MG/ML SOLUÇA� O PARA DILUIÇAO FRASCO 50ML
 
Agradeço atenção e aguardo con�irmação de recebimento.
 
Att.
 
 
Daiane Granzotto
Analista de Licitações Sênior
+55 55 999847702
daiane.granzotto@celltrionhc.com
Rua.: Cincinato Braga, 340 11º andar - Bela Vista
São Paulo - SP
www.celltrionhealthcare.com
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