
RECOMENDAÇÃO Nº  ____/2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no 

exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO tratar-se  o  Ministério  Público Federal  (MPF)  de 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica,  do regime democrático,  dos  interesses sociais  e  dos interesses individuais 

indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB/88) e do art. 1º da Lei Complementar nº. 75/93;

CONSIDERANDO que o MPF tem o dever de zelar pelo efetivo respeito 

aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal  e  na  legislação  infraconstitucional,  bem 

como  defender  os  interesses  difusos  e  coletivos,  promovendo  as  medidas  judiciais  e 

extrajudiciais necessárias à sua garantia, o que se almeja, neste ato, é garantir o respeito aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

insculpidos no art. 37, caput da CRFB/88;

CONSIDERANDO que foi instaurado, nesta Procuradoria da República no 

Estado do Amapá, o Inquérito Civil nº. 1.12.000.001443/2017-06 a partir de notícia veiculada 

durante a audiência realizada em 6 de outubro de 2017, no Centro Judiciário de Conciliação 

da Justiça Federal – Seção Judiciária do Amapá, no sentido de que as sociedades empresárias 

Central  Médica  –  Continental (CONTINENTAL  DISTRIBUIDORA)  (CNPJ 

03.869.728/0001-42) e  N. C do REGO (ALIANÇA MEDICOR) (CNPJ 84.409.085/0001-

56),  desde  o  mês  de  março  de  2017,  deixaram de  cumprir  as  obrigações  contratuais 

firmadas com o Governo do Estado do Amapá (SESA/AP), não entregando os medicamentos 

objeto de contrato;

CONSIDERANDO que a CRFB/88 evidencia, em seu artigo 1º, inciso III, 

o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do 

Brasil;

CONSIDERANDO que a CRFB/88, em seu artigo 196, dispõe acerca do 

dever do Estado de garantir a saúde, uma vez que é direito de todos, mediante políticas sociais 
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e  econômicas  que  visem à  redução do risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO que  o  artigo  197  da  CRFB/88  elenca  como  de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, estando com o Poder Público o encargo de 

dispor,  nos  termos da lei,  sobre sua regulamentação,  fiscalização e  controle,  devendo sua 

execução ser  feita  diretamente ou por  meio de terceiros,  e,  também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado;

CONSIDERANDO que o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que entrou em vigor para o Brasil em 24 de abril de 1992, na forma de seu 

art. 27, §2° (Decreto nº. 591, de 6 de julho de 1992), o qual dispõe em seu art. 12 sobre o 

direito à saúde, sendo direito de toda pessoa desfrutar do mais elevado nível possível de saúde 

física e mental, devendo os Estados partes do pacto assegurarem, entre outros direitos, “a 

criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso  

de enfermidade”;

CONSIDERANDO  que  o  Protocolo  Adicional  à  Convenção  Americana 

sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo 

de São Salvador), aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº. 56, de 19 

de abril de 1995 e promulgado pelo Decreto nº. 3.321, de 30 de dezembro de 1999, trata do 

direito  à saúde em seu artigo 10,  devendo ser  visto a  partir  de uma perspectiva coletiva, 

apregoando ser direito de toda a pessoa, devendo ser atendido e efetivado pelo Estado;

CONSIDERANDO que o ordenamento jurídico brasileiro possibilita que a 

Administração Pública possa contratar com pessoas físicas ou jurídicas de direito  privado 

serviços para atender as necessidades não supridas diretamente pela própria Administração; 

CONSIDERANDO que, neste sentido, a Lei nº. 8.666/1993, em seus art. 54 

a 80, regulamenta os contratos administrativos não sujeitos à legislação específica, e confere à 

Administração  Pública,  em  seu  art.  58,  as  prerrogativas  de:  “(...)  II  –  rescindi-los,  

unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; III – fiscalizar-lhes  

a execução; IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; (...)”

CONSIDERANDO que o art. 66 da Lei nº. 8.666/1993 determina que o 

contrato deve ser  fielmente executado  pelas partes, consoante as cláusulas avençadas e as 

normas legais, respondendo cada parte pelas consequências de sua execução total ou parcial;
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CONSIDERANDO que o contratado é o responsável pelos danos causados 

diretamente pela Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o 

acompanhamento pelo órgão interessado, consoante art. 70;

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 87 da Lei de Licitações, sendo 

possível a aplicação de sanções pela Administração ao contratado, em razão da inexecução 

total ou parcial do contrato;

CONSIDERANDO, ainda, que a aplicação dessas sanções elencadas no art. 

87 da Lei nº. 8.666/1993 não são apenas nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, 

mas, sim, quando praticado todo e qualquer ilícito verificado na execução do contrato e do 

processo licitatório, conforme entendimento do art. 88 da lei em comento; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº. 1318/2017 – PEDA/PGE/SESA, de 

20 de outubro de 2017, encaminhado pela Secretaria de Estado da Saúde, a informar que as 

sociedades empresárias Central Médica – Continental e N.C. do Rego foram notificadas em 

razão da decorrência de atraso nos itens solicitados;

RESOLVE  :

RECOMENDAR, com fundamento no art. 6º, inciso XX da LC nº. 75/93, à 

Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, que: 

a) cumpra integralmente o teor dos artigos da Lei nº. 8.666/1993 no que se 

refere  à  aplicação  de  sanção  às  sociedades  empresárias  Central  Médica  –  Continental 

(CONTINENTAL  DISTRIBUIDORA)  (CNPJ  03.869.728/0001-42)  e  N.  C.  do  REGO 

(ALIANÇA MEDICOR) (CNPJ 84.409.085/0001-56), uma vez verificada a inexecução total 

ou parcial  do contrato administrativo  ou qualquer  outro ilícito  verificado na execução do 

contrato;

b) em razão  do  reiterado descumprimento  dos  contratos  administrativos 

(desde o mês de março de 2017), não proceda à renovação de contrato com qualquer das 

duas  sociedades  empresárias  em referência  e,  caso  já  tenha  sido  renovado  algum dos 

contratos, seja  desfeita a contratação mediante o chamamento do licitante que alcançou o 
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segundo lugar,  em observância ao princípio da supremacia do interesse público e demais 

princípios que balizam a atuação da Administração Pública, tendo em vista que a renovação 

do contrato com empresa que corriqueiramente descumpre os termos avençados não se mostra 

adequado ao atendimento do interesse público.

O MPF estipula o prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento 

desta, para que se comunique a esta Procuradoria da República acerca do acatamento ou não 

da  recomendação,  com  as  devidas  justificativas,  apresentando  manifestação  quanto  às 

medidas executadas e programadas, conforme o caso.

Salienta-se  que  as  recomendações  do  MPF  têm o  intuito  de  alertar  o  seu 

destinatário  sobre  as  irregularidades  nelas  descritas  e  possuem  a  eficácia  de  notificar  e 

constituir o seu destinatário em mora no dever de corrigi-las, ficando de logo esclarecido que 

a reincidência nas irregularidades indicadas serão consideradas intencionais, o que ensejará a 

adoção das providências legais cabíveis por parte deste órgão ministerial.

Macapá, 31 de outubro de 2017.

Assinado eletronicamente
RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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