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 PARECER JURÍDICO  

 
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 214/2019 

PREGÃO PRESENCIAL: N.º 013/2019 – REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2019 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ/FMS 

 

 

Objeto: Aquisição de Material Técnico Hospitalar, Medicamentos da Área 

Hospitalar, Medicamentos da Farmácia Básica e Outros Medicamentos, para 

atender a Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Mista de Saúde, UBS do Capim 

Marinho, Postos de Saúde da Zona Rural e Fundo Municipal de Saúde.  

 

    Trata-se da análise do ofício 0079/2020-GAB/SEMUSA/PMA que 

trata da não entrega de material licitado, da empresa BRASFARMA 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA para o município de Afuá, o qual 

veio notificado pela Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, e encaminhado ao 

Prefeito de Afuá e este por sua vez encaminhou para esta assessoria jurídica emitir 

parecer. 

    A Secretaria Municipal de Saúde de Afuá através do ofício 

0079/20202-GAB/SEMUSA/PMA informa que a empresa BRASFARMA 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA foi NOTIFICADA via e-mail por 

2 (duas) vezes para a entrega do material licitado, todavia, a mesma não respondeu 

aos e-mails enviados em tampouco entrou em contato com a Secretaria de Saúde 

para justificar o atraso na entrega do material licitado. 

    Cumpre observar que a conduta da não entrega do material licitado é 

muito grave, e se torna ainda mais grave pelo fato do material ser medicamento e 

material hospitalar de grande utilidade no dia-dia da Unidade Mista de Saúde de 

Afuá, pois com a falta de tais materiais a Secretaria Municipal de Saúde não tem 

como atender a população. 

    Todavia, em razão da urgência do caso, pois se trata de material de 

extrema necessidade para a Secretaria Municipal de Saúde, e como a questão 

demanda providência urgente, esta assessoria entende que a empresa 

BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA violou o 

contrato celebrado com o Município, não deu nenhuma justificativa, nunca mais 

fez contato, e sequer respondeu às notificações que lhe foram enviadas. 

    Deste modo, que o presente ofício seja encaminhado para a comissão 

de licitação e se não houver impedimento processual que seja declarada a 
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DESCLASSIFICAÇÃO da empresa BRASFARMA COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA e o chamamento da segunda colocada do processo 

licitatório. 

    Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, que seja   

realizada a rescisão contratual da empresa BRASFARMA COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, e imediatamente aberto o processo de apuração de 

inidoneidade da referida empresa para contratar com a administração pública, 

conforme cláusula IX do contrato. 
     

Afuá/PA, 05 de março de 2020. 

 

 

 IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JÚNIOR 

Assessor Jurídico 

OAB-428 - AP  
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