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FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 039/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00102.11.07.611.2018 

 
 
OBJETO:  Registro de Preço para aquisição de medicamentos diversos, não selecionados no município. 
 

 

Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos 

aos interessados: 
 

 

PERGUNTA: 

 

“Sobre o objeto deste certame, poderia esclarecer quais medicamentos fazem parte de cada lote?”. 
 

 

RESPOSTA: 

 

A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor solicitante, o qual 

tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta 

mais vantajosa. 

 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e encaminhadas à 

Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, o presente questionamento foi encaminhado a área 

técnica da Secretaria de Saúde, para avaliação. 

 

Pela Responsável da Central de Abastecimento Farmacêutico, a Sra. Andréia Dias Teixeira – Farmacêutica 
CRF 3573 foi dito que: 
 

“ O pregão destina-se prioritariamente a aquisição de medicamentos do Programa de medicamentos Excepcionais 

(PDME) e judicializados. 

 

Esse programa visa o fornecimento, via processo administrativo, de medicamentos prescritos para patologias cujo 

tratamento ainda não consta nas listas de medicamentos do SUS, ou não obteve-se o resultado necessário com os 

medicamentos disponíveis. 

 

Atualmente são mais de 1.500 pacientes cadastrados no PDME, com as mais diversas patologias e prescrição. Em 

muitos casos, determinado medicamento é adquirido para poucos pacientes, por isso, para esses, há dificuldade no 

Registro de Preço por item, pois a demanda anual seria de poucos comprimidos. No formato desse certame a 

solicitação do empenho é realizado com diferentes medicamentos, de acordo com o lote e grupo farmacológico, 

perfazendo um valor final expressivo. 

 

Esse contrato também poderá ser utilizado, de modo excepcional, para medicamento padronizados, quando 

houverem intercorrências em seu Registro de Preço por item, e se for justificada a urgência na aquisição. 

 

Por esses motivos, fazemos essa Licitação sem especificar os medicamentos, mas apresentando como referência a 

lista CMED (Câmara Regulatória do Mercado de Medicamentos), para compras públicas, disponível e periodicamente 

atualizada no site da ANVISA, para que dessa forma tenhamos a possibilidade legal de solicitar qualquer 

medicamento da lista conforme demanda. 
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São Exemplos de medicamentos que atualmente adquirimos pelo PDME: 

 

 TACROLIMO POMADA 0,3%, BISNAGA COM 30 G 

 VILDAGLIPTINA 50 MG, COMPRIMIDO 

 URSODESOXICÓLICO, Ácido, 300 MG, COMPRIMIDO 

 EBASTINA 10 MG, COMPRIMIDO 

 OXCARBAZEPINA 300 MG, COMPRIMIDO 

 COLECALCIFEROL 50.000UI (VITAMINA D3), COMPRIMIDO 

 DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100 MG, SACHE 

 ETC; 

 

 

 
 

Em 12/03/2018. 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
Michelle Silva Vasconcelos 
Pregoeira da COMPEL 


