
 
                   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 08.00237/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 004/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  aquisição  de
Medicamentos – Injetáveis I  (Desertos  e  Fracassados  do
Pregão  Eletrônico  n.  019/2017),  visando  atender  à
Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme
disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I. DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO:

A  empresa  Equilibrium,  por  meio  do  e-mail
adm16@equilibrium.far.br,  solicitou  esclarecimento  ao
Edital do Pregão Eletrônico nº. 004/2018, nos 06 dias do
mês de fevereiro do ano de 2018.

A empresa Aurobindo Pharma Industria Farmacêutica Ltda,
através do e-mail licitacao@aurobundo.com.br, no dia 15 de
fevereiro de 2018, encaminhou o pedido de esclarecimento
ao Edital do referido Pregão nº. 004/2016.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os  presentes  pedidos  de  esclarecimentos  não  comportam
análise  de  cabimento  ou  rigorismos  quanto  à  forma  de
apresentação, porquanto tem por finalidade aclarar ponto
obscuro ou necessário a melhor compreensão dos termos do
instrumento convocatório para formulação de proposta pelo
licitante  interessado,  cabendo  entretanto  a  análise
relativa a tempestividade. 

O pedido de esclarecimento deve estar tempestivo conforme
o  disposto  no  Edital  nos  itens  2.3  do  instrumento
convocatório:  “2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos
referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão ser
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a
data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  via  e-mail  para  o  endereço
pregoes.sml@gmail.com;”

O  esclarecimento  que  originou  este  expediente,  foi
encaminhado ao e-mail desta Superintendência Municipal de
Licitações,  nos  dias  09.02.2018  e  15.02.2018,  com  a
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disputa  do  Pregão Eletrônico nº. 004/2018 marcado para
20.02.2018.  Diante  da  tempestividade  acolho  a  referida
esclarecimento, razões pelas quais, passamos a análise:

I. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

a) Empresa Equilibrium
“Solicitamos esclarecimento quanto ao descritivo
do item 16, Piperacilina sódica 4g + T azobactan
sódico 500mg pó para solução injetável.
No  descritivo  solicita  que  o  mesmo  seja
acompanhado do diluente.
Conforme tabela CMED há um único fabricante que
disponibiliza diluente para esse medicamento o
que torna a competição inviável para a maioria
dos licitantes.
Gostaríamos  de  saber  se  poderá  ser  cotado  o
medicamento sem diluente ou mesmo com diluente
separado, lembrando que o mesmo poderá ser de
marca distinta do medicamento, pois, nem todos
os  fabricantes  de  medicamentos  fabricam
diluentes.”

b) Empresa Aurobindo Pharma Industria Farmacêutica Ltda
“Solicito esclarecimento ao Item 16 Piperacilina
+ T azobactam 4 + 500mg.
Questiono:  Não  há  registros  do  produto
Piperacilina  +  T  azobactam  +  diluente,  será
aceito  a  Piperacilina  +  T  azobactam  sem
diluente? Diante do fato de não haver registros
com o produto mais o diluente?”

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

O  pedido  de  esclarecimento  da  empresa
Equilibrium  foi  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de
Saúde, para analisar os questionamentos e deliberar acerca
do objeto como Órgão na condição de requisitante, o mesmo
manifestou-se por meio do Ofício nº. 00602/2017/GAB/SEMUSA
nos seguintes termos:

“Por se tratar de medicamento pé para suspensão
injetável o qual não requer diluente específico,
podendo ser utilizado qualquer diluente estéreo
para  solução  injetável  que  apenas  requer  um
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volume adequando a concentração do fármaco, este
setor técnico manifesta-se favorável a cotação
do produto com diluente a parte, podendo este
ser de outra marca distinta ao medicamento desde
que  no  volume  e  aspecto  adequado  ao  uso
intravenoso.” 

Em  vista  do  que  dispõe  o  art.  7º  da  Lei
Complementar n. 654/2017, pelo qual compete a Assessoria
Técnica  Especializada  a  análise  e  emissão  de  parecer
técnico acerca de suprimentos farmacológicos, considerando
que  os  esclarecimentos  versam  sobre  quesitos  técnicos,
solicitamos  manifestação  e  parecer  técnico  quanto  à
procedência  do  que  foi  alegado  para  subsidiar  a
manifestação desta Pregoeira. Sendo devidamente respondido
nesta data pela ATESP/SML in verbis:

“a)  Quanto  ao  questionamento  acerca  “Da
restrição à participação no certame”.
A  Empresa  solicitante  Equilibrium  em  seu
questionamento  manifestou-se  alegando  a
restrição  de  competitividade  quanto  ao  item
solicitado, (Piperacilina Sódica + Tazombactam
Sódico  4mg+500mg+  Diluente)  o  que  em  sua
alegação seria fato que tolheria a possibilidade
de vários licitantes apresentarem proposta.
Alega a Solicitante que o objeto pretendido na
forma  de  apresentação  acompanhado  com  o
diluente,  apenas  uma  marca/empresa  possui
registro  em  tabela  CMED,  fato  obstado  da
aplicação  do  princípio  da  isonomia  e
competitividade. De fato, restou corroborada a
alegação da Empresa Solicitante, onde apenas a
fabricante Nova Farma forneceu este fármaco com
o diluente de mesa marca.
Em que pese o pedido apresentado, os princípios
da isonomia e competitividade mantiveram-se como
balizadores,  haja  vista  que  a  Secretaria
Requisitante  manifestou-se  em  ofício  nº
0602/2017/GAB/SEMUSA, de forma que a aquisição
possa ser procedida da seguinte forma: o fármaco
e  o  diluente  como  objetos  separados,  porém
integrantes do mesmo lote, sendo o critério de
julgamento mentido (menor preço lote), podendo
serem colhidas proposas as quais contenham ambos
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de  mesma  marca  ou  de  marcas  distintas;
considerando  que  a  justificava  por  parte  da
Secretaria  solicitantes  é  pautada  nas
necessidades  dos  usuários  desse  tipo  de
tratamento e respeitando a discricionariedade da
mesma.
b) Quanto a inexistência do objeto pretendido
A  empresa  Aurobindo  Pharma  Indústria
Farmacêutica apresentou pedido de esclarecimento
alegando  que  o  item  pretendido  (Piperacilina
Sódica + Tazobactam Sódico 4mg+500mg+ Diluente)
não  consta  registro  na  tabela  CMED  da  forma
solicitada.
Questiona ainda quanto a possibilidade de ser
ofertado o fármaco sem o diluente. Para tanto
ifnromo,  conforme  restou  deliberado  pelo
DAF/SEMUSA  em  Ofício  0602/2017  que  os  itens
incluídos  nas  propostas  deverão  estar
acompanhados  dos  diluentes,  não  havendo  a
necessidade  destes  serem  de  mesma  marca  do
fármaco.

Diante  de  todos  o  exposto,  informo  que  a
permanência dos itens inseridos em mesmo lote
não  trarão  prejuízo  ao  processo  licitatório,
considerando  tratarem  de  objetos  de  mesa
categoria  sendo  medicamento  e  diluente
utilizados  em  um  único  fim.  Assim,  esta
Assessoria manifesta-se pelo  prosseguimento do
certame considerando os  apontamentos exarados,
em especial quanto ao julgamento das propostas
de Menor Preço.” 

II. DA RESPOSTA:

Desta feita, coadunando com a manifestação da
Secretaria Municipal de Saúde e da Assessoria Técnica Es-
pecializada  desta  Superintendência  Municipal  de  Licita-
ções, por tratar-se de questionamentos estritamente técni-
cos, a manifestação da Divisão Estratégica da Assistência
Farmacêutica da SEMUSA não verificou qualquer impedimento
no fornecimento do diluente específico do Fármaco Pipera-
cilina Sódica + Tazobactam  Sódico  4mg+500mg, podendo a
contratada fornecer DILUENTE “de outra marca distinta ao
medicamento desde que no volume e aspecto adequado ao uso
intravenoso”, desde que observada a as demais exigências
solicitadas no edital.
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III. DA CONCLUSÃO:

Ex positis, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos  interposto  e  encaminho  os  devidos
esclarecimentos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
004/2018. 

Porto Velho, 16 de fevereiro de 2018.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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