
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

__________________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N. 041/2019

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Licitação deflagrada nos autos do processo
n.  02.00421/2018,  no  qual  foi instaurado  o  Pregão Eletrônico  n.
041/2019, para Registro de preços permanente para eventual AQUISIÇÃO
DE  MATERIAL  FARMACOLÓGICO,  MEDICAMENTOS  COMPRIMIDOS  I,  visando
atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Primando  pela  indispensável  transparência  dos  atos
desta Pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto aos atos e decisões
exaradas  no  processo,  elaboramos  o  presente,  inclusive  para
fundamentar a Decisão proferida ao final. 

II – DO RESUMO DA FASE DE DISPUTAS: 

O Pregão Eletrônico de que trata o presente teve suas
Propostas  de  Preços  abertas  e  foi  disputado  em  sessão  pública
realizada  por  meio  eletrônico  no dia  02.05.2019,  no  horário
informado no Edital. 

Recebidos  os  documentos  de  habilitação  da  atual
arrematante do LOTE 39, empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
(CPNJ:  67.729.178/0004-91),  e  a  atual  arrematante  do  LOTE  40,
licitante  MERCANTIL  BARRETO  COMERCIAL  PROD.  HOSPITALARES  E
SUPRIMENTOS LTDA (15.031.173/0001-44), devidamente autuados nas fls.
1377/1475  e  1535/1648,  respectivamente,  procedidas  às  análises
pertinentes por esta Pregoeira e Equipe de Apoio, foi verificado o
atendimento às exigências contidas em Edital de Licitação quanto à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica. 

Concluindo análise dos documentos exigidos no Edital,
considerando  a  exigência  contida  no  Item  6.3.  (Especificações
técnicas  do  objeto  ofertado),  Item  7.1.  (Registro  Sanitário  do
Produto) e Item 8.7 (valor da Tabela CMED), submetemos à análise da
Assessoria  Técnica  Especializada  desta  Superintendência,  a  qual
emitiu  Parecer  Técnico  de  fls.  1932/1936,  que  concluiu  que  “o
fabricante do produto apresentado não possui preço aprovado pela
CMED; portanto, solicito à Sra. Pregoeira que promova às diligências
necessárias que o caso requer.”

Em que pese o exposto acima, acerca dos lotes 39 e 40 o
medicamento  Dipirona  Sódica  500  mg,  da  fabricante  GREENPHARMA
QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, não possui preço Aprovado pela CMED,
considerando que a Administração Pública em aquisição ordinária deve
observar  o  teto  de  preço  relacionado  e  aprovado  pela  CMED,  com
fundamento no item 8.6 promovemos diligência junto à ANVISA.
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No dia 20 de maio de 2019, entramos em contato com a
Secretaria  Executiva  da  Câmara  de  Regulação  do  Mercado  de
Medicamentos (SCMED), por meio do telefone n. (61) 3462-4068 com a
servidora Sra. Kelly, e do Gabinete do Diretor-Presidente, através
do telefone n. (61) 3462-5814 com a Sra. Silvana, sendo solicitado
que  encaminhasse  a  solicitação  via  e-mail,  para  o  endereço:
cmed@anvisa.gov.br.  Assim,  na  mesma  data,  encaminhamos  o  e-mail
solicitando a regulamentação do medicamento supracitado, in verbis:

“A Prefeitura de Porto Velho, por meio desta
Pregoeira  subscrevente,  vem  solicitar
esclarecimentos quanto ao medicamento DIPIRONA
SÓDICA  500  mg,  da  fabricante  GREENPHARMA
QUÍMICA  E  FARMACÊUTICA  LTDA,  com  registro  na
ANVISA sob o n. 120190125.
A  consulta  faz  necessário  devido  o  referido
fármaco  ter  sido  proposto  em  nosso  Pregão,
contudo não possui preço aprovado pela CMED.
Considerando  que  a  Administração  Pública  em
aquisição  ordinárias  deve  observar  o  teto  de
preço  relacionado  e  aprovado  pela  CMED,
solicitamos informações sobre a regulamentação
do medicamento supracitado.”

No dia 28.05.2019 reiteramos o contato via telefônico
com a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (SCMED), obtendo a informação que a solicitação estava
sendo analisada e o mais breve seria encaminhado a resposta via e-
mail.

Desta forma, no dia 30.05.2019, houve resposta por e-
mail  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  ANVISA,
esclarecimento  acerca  do  medicamento,  conforme  e-mail  anexado  as
fls. 1950, e abaixo transcrito: 

“Em resposta à sua mensagem, informamos que em
razão  da  concessão  do  registro  sanitário  do
medicamento  DIPIRONA  (registro  nº  120190125),
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA,  esclarecemos  acerca  da  necessidade  de
submissão  de  Documento  Informativo  de  Preço  à
Secretaria-Executiva  da  Câmara  de  Regulação  do
Mercado  de  Medicamentos  (SCMED)  pelas  empresas
detentoras do registro sanitário.

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED), criada pela Lei n.º 10.742/2003, tem como
objetivos a adoção, implementação e coordenação
de atividades relativas à regulação econômica do
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mercado de medicamentos, voltados a promover a
assistência farmacêutica à população por meio de
mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos
e a competitividade do setor.

Dentre  as  suas  competências,  está  a  de
estabelecer critérios para a fixação e ajuste de
preços  de  medicamentos.  No  caso  específico,  a
Resolução CMED n.º 2, de 5 de março de 2004,
disponível  no  portal  eletrônico  da  ANVISA
(www.anvisa.gov.br), estabelece os critérios para
definição  de  preços  iniciais  de  medicamentos
novos e novas apresentações.

Ressaltamos  que  a  regulação  do  mercado  de
medicamentos  no  Brasil  determina  que  somente
medicamentos com preço aprovado pela CMED podem
ser comercializados, dispensados ou distribuídos,
seja por pessoa física ou jurídica.

Para cada apresentação de medicamento, a empresa
detentora do registro sanitário deve protocolar
um  Documento  Informativo  de  Preços  (DIP),
conforme dispõe a Resolução CMED n.º 2/2004, para
sua participação no mercado brasileiro.

Diante o exposto, informamos que a medicamento
DIPIRONA  -  500MG  CX  C/  100  CPR  (registro  nº
1201901250011) foi inativado junto À CMED, no ano
de 2015, por falta de comercialização nos últimos
5 anos. Logo, não possui mais preço aprovado para
comercialização.

Ademais, até o  momento a  empresa  detentora do
registro  do  medicamento  DIPIRONA  (registro  nº
120190125)  não  encaminhou  novo  protocolo  de
pedido de preço, portanto as apresentações deste
medicamento não podem ser comercializadas.

Por fim, nos colocamos à disposição para demais
esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,
Secretaria-Executiva  da  Câmara  de  Regulação  do
Mercado de Medicamentos - SCMED
Gabinete do Diretor-Presidente – GADIP
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Setor de Indústria e Abastecimento - SIA
Trecho 5 – AE 57 - Bloco “D” – 3º andar
Telefone (061) 3462-4068
Brasília – DF – 71205-050
Visite: www.anvisa.gov.br”
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III – DA CONCLUSÃO: 

Ante aos fatos acima, considerando que medicamento tem
legislação especifica, neste certame, deve-se observar as normas e
critérios adotados pela ANVISA; que a Administração Pública não pode
adquirir  medicamentos  acima  dos  estimados/regulados  pela
CMED/ANVISA; e, após a diligência a  Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA que informou o fármaco DIPIRONA SÓDICA 500 mg, da
fabricante GREENPHARMA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, com registro na
ANVISA sob o n. 120190125, “não possui mais preço aprovado para
comercialização. (…) Portanto as apresentações deste medicamento não
podem ser comercializadas.”

Pelo  exposto,  as  licitantes  COMERCIAL  CIRÚRGICA
RIOCLARENSE LTDA e MERCANTIL BARRETO COMERCIAL PROD. HOSPITALARES E
SUPRIMENTOS LTDA ofertaram o produto DIPIRONA SÓDICA 500 mg que não
podemos adquirir, desta forma optamos por desclassificar as empresas
com fundamento na legislação, jurisprudência e descumprimento dos
itens 8.7 e 10.4.4 do Instrumento Convocatório.

Porto Velho, 03 de junho de 2019.

Janíni F. Tibes
Pregoeira

4-4                                                          Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO


