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MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESPACHO

DLOG/SE/MS
Brasília, 21 de março de 2018.

  

Assunto: Análise de Recurso da Empresa TUTTOPHARMA LLC representada por ONCOLABOR
MEDICAL REPRESENTAÇÕES LTDA

 

1. Trata-se de recurso administrativo interposto em face da decisão do Departamento de
Logística em Saúde, do Ministério da Saúde, que ratificou a Dispensa de Licitação nº 102/2018, nos
moldes do art. 26, caput, da Lei n.º 8.666/93, fundamentada no artigo 24, inciso IV, do mesmo diploma
legal, em favor da empresa MULTICARE PHARMACEUTICALS, representada no Brasil pela
empresa MULTICARE FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.
2. Inconformada com a decisão, em 06.03.2018, a Empresa recorrente protocolou,
tempestivamente, suas razões recursais. Nas razões do recurso, a recorrente alegou em síntese:  

I - preliminarmente, a recorrente requer efeito suspensivo tendo fundamentado no art. 109,
I, “b”, da Lei nº 8.666/93, ou seja, quanto ao “julgamento das propostas”.

II - que não houve publicidade do certame, pois não teria sido comunicada e isso teria
restringido seu direito de participar, fundamenta tal alegação no art. 21 da Lei nº 8.666/93;

III – ao final requereu, além do efeito suspensivo, a anulação do ato que declarou
a MULTICARE vencedora do certame. 

3. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi deferido o prazo de 05
(cinco) dias úteis à MULTICARE, para, caso tivesse interesse, apresentar contrarrazões.
4. Assim, em 19.03.2018, apresentou suas contrarrazões. Em suma, alegou que:

I - em preliminar, a MULTICARE alega que a recorrente não comprovou
documentalmente “representação” da empresa ONCOLABOR quanto à TUTTOPHARMA;

II - que não houve violação ao princípio da publicidade, pois o Ministério da Saúde teria
enviado o “edital” (solicitação de proposta de fornecimento) a seis empresas do ramo;

III- que a empresa ONCOLABOR não possui qualificação técnica para contratar com o
Ministério da Saúde.

IV - Por derradeiro, no “Pedido” a empresa MULTICARE requer seja confirmado o ato de
dispensa de licitação n.º102/2018, pois, “não há que se falar em ausência de publicidade
e tampouco restrição de participação da Recorrente”.

5. É o relatório. Passo a decidir.
6. Inicialmente, cumpre informar que, foram observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa, assegurados constitucionalmente, no inciso LV, artigo 5º, da Constituição Federal de 1988,
uma vez que a Empresa recorrida foi notificada acerca da interposição do recurso e apresentou suas
contrarrazões.
7. Ressalta-se, também, que se encontram presentes os pressupostos recursais, quais sejam a
legitimidade, o interesse recursal, a existência de um ato administrativo de cunho decisório, a
tempestividade, a forma escrita, a fundamentação e o pedido de nova decisão. Dessa forma, atendidos os
pressupostos recursais, o recurso foi conhecido.
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8. Entretanto, observa-se que o recurso em questão foi interposto pela
empresa TUTTOPHARMA LCC (EUA), declarando-se no mesmo como representada pela
empresa ONCOLABOR MEDICAL REPRESENTAÇÕES LTDA. Tal recurso foi subscrito
pela TUTTOPHARMA LLC nas pessoas de Guilherme Azevedo Mundim, e Wiliam Eustáqui Ferreira
Leite, todavia, sem vir acompanhado de qualquer contrato social/ato constitutivo da empresa,
contrato de representação ou procuração que dê poderes para prática de atos dessa natureza,
consubstanciando-se, assim, em ausência de legitimidade da parte recorrente, o que fere o art. 63,
III, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. A alegação, portanto, é improcedente e não merece prosperar.
9. No que tange ao efeito suspensivo requerido pela TUTTOPHARMA, o processo em questão
efetivamente foi suspenso e não teve desdobramento outro desde a interposição recursal.
10. Porém, a principal alegação da recorrente é de que não houve publicidade do certame, tendo
em vista que não teria sido comunicada, o que teria restringido seu direito de participar, fundamentando tal
alegação no art. 21 da Lei nº 8.666/93.
11. De pronto, ressalta-se que nenhuma disposição do art. 21 acima mencionado se aplica à
dispensa de licitação instruída e ora recorrida. Tal artigo versa sobre a publicidade de editais para as
modalidades de licitação elencadas no art. 22, sendo que dispensa de licitação não é modalidade de
licitação, mas sim compra direta.
12. No que tange ainda à publicidade do procedimento de compra, conforme consta do
SEI 2726326  a solicitação de proposta de fornecimento foi enviada a 7 diferentes empresas do ramo
farmacêutico. Portanto, mais uma vez não assiste razão à recorrente.
13. Cumpre destacar, que embora a Lei n.º 8.666/93 não fixe o mínimo de empresas a serem
contatadas, a Coordenação de Compras por Determinação Judicial enviou o pedido de cotação a um
quantitativo de empresas muito superior ao mínimo de 3 empresas, que é o pacificado na doutrina e
jurisprudência dos diversos acórdãos do TCU sobre o assunto, tão somente não se aplicando no presente
caso o mínimo de 3 propostas válidas recebidas, devido à singularidade do medicamento pretendido
e a urgência da aquisição devido ao risco de morte desses pacientes.
14. Ademais, contrariaria o interesse público tutelado, a necessidade de célere cumprimento da
ordem judicial exarada para cada paciente, bem como os preceitos de eficiência e finalidade, o envio de
solicitação de proposta à empresa TUTTOPHARMA, pois, como já dito no presente, é inequívoca a
impossibilidade até o momento de a empresa ONCOLABOR/TUTTOPHARMA em importar para o
Brasil esse medicamento.
15. Adicionalmente, a área técnica, em diligência, com suporte no art. 43, §3º, da Lei nº
8.666/93, enviou Ofício SEI nº 2895432, em 13/03/2018, à recorrente, solicitando informar se já
comercializou o medicamento SOLIRIS 10mg/ml - frasco de 30ml (ECULIZUMAB) no Brasil e, se caso
afirmativo, sejam enviados documentos comprobatórios, especificamente notas fiscais emitidas acerca das
vendas em questão.
16. Em resposta, a recorrente, em 16/03/2018, informou que não forneceu o medicamento em
questão até o presente momento, imputando tal fato às exigências da Anvisa, não tendo feito menção a
qualquer outra comercialização no Brasil. A empresa juntou várias publicações no DOU de negociações
feitas, porém, todas de medicamentos que não o SOLIRIS, o qual não teve desfecho até o momento, ou
seja, conclui-se que empresa não tem histórico de venda anterior do medicamento SOLIRIS no
Brasil.
17. Portanto, não procedem as alegações carreadas aos autos em suas razões de recurso,
devendo, desde já, serem rejeitadas.
18. Diante de todo o exposto, DECIDO pela improcedência do recurso apresentado pela
TUTTOPHARMA, mantendo a decisão que ratificou a dispensa de licitação nº 102/2018 em favor da
MULTICARE.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Pontes Queiroz, Diretor(a) do Departamento de
Logís�ca, Subs�tuto(a), em 21/03/2018, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3037023 e
o código CRC 55312368.

 
Referência: Processo nº 25000.032826/2018-04 SEI nº 3037023
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