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

Processo: 08.00248/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  aquisição  de
Medicamentos – Comprimidos I (Desertos e Fracassados do
Pregão  Eletrônico  n.  028/2017),  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  Farmácia B.S. Pharma Ltda, por meio do e-mail
contato@brslicita.com.br,  solicitou  esclarecimento  ao
Edital do Pregão Eletrônico nº. 009/2018, nos 19 dias do
mês de fevereiro do ano de 2018.

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 19.02.2018, com a disputa do Pregão
Eletrônico nº. 009/2018 marcado para 23.02.2018. Diante da
tempestividade  acolho  a  referida  esclarecimento,  razões
pelas quais, passamos a análise:
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I. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

“Esclarecimento  solicitado:  Gentileza  informar
se a unidade de aquisição COMPRIMIDO pode ser
substituído por CAPSULA.”

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

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  o  esclarecimento  versa  sobre  quesito  técnico,
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 forma de
apresentação do Fármaco.
A  Empresa  solicitante  em  seu  questionamento
manifestou-se  questionando  quanto  a  forma  de
apresentação das fórmulas descritas nos lotes,
cápsula ou comprimido.
A  RDC  nº  47,  de  08  de  setembro  de  2009
estabelece em seu artigo 4º incisos XIII e XIV:

“forma  farmacêutica:  estado  final  de
apresentação  que  os  princípios  ativos
farmacêuticos  possuem  após  uma  ou  mais
operações  farmacêuticas  executadas  com  a
adição  de  excipientes  apropriados  ou  sem  a
adição de excipientes, a fim de facilitar a
sua utilização e obter o efeito terapêutico
desejado,  com  características  apropriadas  a
uma determinada via de administração;
XIV – forma farmacêutica básica: tipo geral da
forma  farmacêutica  (ex:  cápsula/comprimido,
suspensão/solução)  que  agrupa  formas
farmacêuticas específicas com características
parecidas;”
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In  casu,  basicamente  comprimido  é  o  próprio
medicamento  em  pó,  pressionado  fortemente,
evidente que junto ao medicamento vão algumas
substâncias,  para  viabilizar  o  processo  de
fabricação dando uma espécie de liga necessária
para  compactar  os  componentes.  A  principal
vantagem  do  comprimido  é  a  exatidão  da  dose,
pois  temos  certeza  que  a  dose  correta  será
administrada.
Sobre  a  cápsula,  ela  se  caracteriza  pelo
medicamento em pó inserido dentro de um cápsula.
Essas  cápsulas  são  geralmente  compostas  por
amido ou gelatina e tem a função de proteger o
medicamento de uma degradação no estômago.
Para tanto, informo que por tratar-se de forma
de  apresentação  de  mesma  espécie,  como
estabeleceu  a  ANVISA  tanto  comprimido  quanto
cápsula não desvirtuarão o objeto.
Em que pese o pedido apresentado, saliento que
os itens que vierem a constar nas propostas dos
licitantes  interessados,  os  mesmos  deverão
possuir  Registro  junto  à  ANVISA  e  os  valores
deverão estar condizentes com a Tabela CMED para
Compras Públicas, conforme itens 7.2. e 7.3. do
Edital.
Diante de todo o exposto, considerando tratarem-
se de formas de mesma categoria sendo utilizados
para  o  um  único  fim,  assim,  esta  Assessoria
manifesta-se  pelo  prosseguimento  do  certame
considerando  os apontamentos exarados,  podendo
serem aceitos tanto comprimidos quanto cápsula
nas propostas.” 

II. DA RESPOSTA:

Desta feita, coadunando com a manifestação da
Assessoria  Técnica  Especializada  desta  Superintendência
Municipal de Licitações, por tratar-se de questionamentos
estritamente técnicos, não verificou qualquer impedimento
no fornecimento o medicamento em comprimido ou cápsula,
podendo a contratada fornecer Comprimido ou cápsula, desde
que observada a as demais exigências solicitadas no edi-
tal.
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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.
009/2018. 

Porto Velho, 19 de fevereiro de 2018.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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