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MINISTERIo PUBLICo DA UNIÃo
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓNIOS

1A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAUDE_ PROSUS
Praça Municipal, Lote 02, Eixo Monurnental- Ed. Sede do MpDFT, Sala ZO3l21S

Brasítia - cEp 70.091-900 * Telefone: 3343-9410 e Fax: sgás_sszs

Ofício n.o 509/2014 - SECl2a PROSUS/DF

Ref.: Procedimento administrativo no 081 90.1 391 1 7/1 4_2g
Recomendação n" 06/201 4-SECna PROSUS

Excelentíssimo senhor secretário de Estado de saúde

O Ministério PÚblico do Distrito Federal e Territórios,
Promotoria de Justiça de Defesa da saúde - pRosus, utilizando_se de
constitucionais e legais conferidas pelo artigo 6o1, artigo 12g, inciso l12

Brasília, DF,22 de jutho de 2014.

Recomendaçáo á SecreÍarra de Eslado
Saúde do Distnto FedeGl/GDF, para que se
abstenha de dar continuidade ao Aviso de
Dispersa de Ljcilaçáo 2gA/14, DODF de
01/07/14, p. 53, com pedado de requisiçâa de
inbrmaçÕes.

por meto da 2a

suas atribuiçÕes

e artigo 197 da

1 Art 6'são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o iazer, aseguranç4 a previdência social, aproteçâo à maternidade, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.'

2 X. tZS. São funções institucionais do Ministério público:
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6ffi* ,,*,srERto pú.slrco oa ururÃo
^..(,.§:1 MinistéÍio Público do Distrilo Federal e TerÍitórios

constituição Federal3 clc o artigo s", inciso lv4, e artigo 6or, inciso xx, da Lei
cornplementar no.75, de 20 de maio de 1993[2], com fundamento na constituição
Federal e nas razões de fato e de direito aduzidas na Representaçã o 20t14-Mpc/DF
(aiiêX6"1)i'Éfusolve RECoMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal o seguinte:

Que se abstenha de dar prosseguirnento à contratação emergencial de
empresa especializada em operação de logística, posto que a hipotese não se amolda à
exceção prevista no artigo 24, inciso lV da Lei de LicitaçÕes, tampouco ao que preconiza
a LOSUS, notadamente artigo 24.

Considerando, ainda, denúncia recebida na 2"
contratação de empresa de logística faz parte da estratégia
Farmácia Central e o NUMEB de local;

PROSUS de que a pretensa

da SES/DF para transferir a

Considerando que há informação de que já foram celebrados contratos de
locação desde o ano passado, para esse fim;

Considerando que teria sido iniciada a
SES/DF para os armazéns, sem completo êxito
equipamentos;

transferêneia dos referidos setores da
em razâa de falta de estrutura e

Considerando que a Farmácia Central é
atendimento do cidadão;

setor vital da SES/DF para bem

o MPDFT, com furcro nos artigos 37 e 12g da cF, e LC 7slg3, requisita, no

3 art tgz' sâo de relevância pÚblica as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e conüole, devendo sua execução ser feita diretamente ou através a" t.r."Lo, .
também, por pessoa fisica ou jurídica de direito privado.

4 Art.5o sâo funções institucionais do Ministerio púbrico da união:

( ") IV -zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da união e dos serviços de relevância pública.

5 Art. 6o Compete ao Ministério Fúblico da União:

( ")xx - expedir recomendações, visando à,melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao

iilX!à?;Í,?ilT[:',,*' 
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promovàr, fixando pr*o rrriÁrer para a adoção das
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MlNtsTÉRlo FúBL|CO DA UNIÃO
Ministério Público do Distrilo FedeÍal e Terríórios

prazo de 10 (dez) dias Úteis, as seguintes informaÇÕes e docurnentos:

I - qual a situação atual da ocupação dos bens locados, contratos 175113 e
218113, informando, ainda, a data em que houve a transferência dos setores da sES/DF
notadamente, Farmácia central, para os novos endereços, escíarecendo quais são eles;

ll - justifique o motivo pelo qual a SES/DF não conclui os procedimentos
licitatorios para compra de equipamentos e material para dotar a rede pública de
condiçÔes de prestar a contento todos os serviços necessários ao bom armazenamento
de produtos e sua distribuição à população;

lll - apresente a manifestação prévia do csDF com relação à terce irização
dos serviços de logística; a previsão no Plano de saúde em vigor para a contratação
desejada; o prano operativo de recuperação da rede púbrica, com esse objeto, a
comprovação da impossibilidade de ampliação dos aludidos serviços e a previsão para a
conclusão do processo de licitação regular para a contratação de empresa de logística, oquaí teria sido autuado desde 2011; e

lV - outras informaçÕes que V.Exa. quiser acrescentar.

Atenciosamente,

Promotora de Justiça

Á Sua Excelência o Senhor
Fernando Miziara
Secretaio de Estado de Saúde do Distrito Federat
SeÍor de Areas /so/adas Nofte earque Rural s/no
70"086-900, Brasília - DF
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