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licitacomissao@vacaria.rs.gov.br

De: licita@vacaria.rs.gov.br

Enviado em: sexta-feira, 20 de março de 2015 10:29

Para: licitacomissao@vacaria.rs.gov.br

Assunto: ENC: Esclarecimento edital Concorrência 06/2015

Anexos: RDC 15 CBPF .pdf

 
 

De: licita@vacaria.rs.gov.br [mailto:licita@vacaria.rs.gov.br]  
Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2015 10:29 
Para: 'cirurgicalajeandense@gmail.com' 
Assunto: ENC: Esclarecimento edital Concorrência 06/2015 

 
Da Comissão de Licitações e Setor de Farmácia 
 
Em resposta à solicitação de esclarecimentos sobre a Concorrência 
06/2015: 
 
1) Considerando que a Secretaria Municipal da Saúde possui atualmente 
100 pacientes cadastrados no programa de Insulinodependentes que, conforme Portaria 74/02 da Secretaria de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que aprova a concessão de insumos adicionais  necessários à monitorização 
da Glicemia Capilar aos usuários do Sistema Único de Saúde já possuem o Glicosímetro Accu Check Active, é inviável 
a substituição por outra marca. 
Com relação a cotação é livre, porém há risco de desclassificação. 
 
2)O iten 227 orçado, não atende às especificações descritas no edital.  
No orçamento a lanceta é de punção manual e a solicitada no edital é com dispositivo de segurança, portanto 
realmente o valor do edital está incorreto. 
 
3)Com relação aos valores publicados no edital para os itens 228 e 229 há erro de digitação. O valor orçado é de 
R$2,11 para estes itens. 
 
4) Sugerimos que esta justificativa seja apresentada juntamente com cópia da RDC 15/2014 bem como a 
classificação dos ítens. 
 
5) A solicitação da inscrição "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO" não partiu da Secretaria da Saúde. A Portaria 2814 
de 29/05/1998/ MS estabelece procedimentos a serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, 
distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a comprovação, em caráter de urgência, da identidade e 
qualidade de MEDICAMENTO, objeto de denúncia sobre possível falsificação, adulteração e fraude. 
 
Atenciosamente, 
 
-- 
Tatiane Boaventura Cavalheiro 
Enfermeira - Departamento de Atenção Básica Secretaria Municipal da Saúde - Vacaria/RS 
 
Esta ata será anexada ao site, para auxiliar dúvidas de demais participantes. 
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Bom dia 
Temos interesse em participar da Concorrência 06/2015 e gostaríamos que esclarecessem algumas dúvidas 
que temos, são elas: 
1- Os itens 54, 146 e 226 consta que as fitas devem ser da marca Accu Check Active, no entanto nossa 
empresa comercializa as fitas de glicemia On Call Plus e fornece os equipamentos para leitura destas fitas 
em comodato ou bonificação, bem como treinamento aos usuários e possui Boas Práticas de Fabricação pela 
Anvisa, AFE e registro. Desta forma gostaríamos de saber se podemos cotas as fitas da marca On Call Plus? 
2- O item 227 lancetas, podemos participar, pois nosso produto atende o descritivo, no entanto creio que o 
valor de referência esteja errado, pois as lancetas com dispositivo de segurança são mais caras, ficando na 
faixa de R$ 0,30/unidade, poderiam verificar esta situação? 
3- Os itens 228 e 229 também estão com valor de referência errado, pois as agulhas 8 x 3 e 12,7 x 0,33 são 
agulhas especiais e as seringas que utilizam estas agulhas são desenhadas sem espaço morto, sendo de valor 
maior que as seringas comuns, poderiam verificar esta situação? 
4- Vários produtos está sendo solicitada Boas Práticas de Fabricação pela Anvisa, no entanto em 2014 a 
Anvisa editou uma RDC 15, que isenta desta certificação os produtos classificados como classe I e II, desta 
forma esta exigência não deveria constar no descritivo dos produtos classificados como de classe I e II, 
segue anexo a RDC 15. 
5- Também é solicitado que os produtos contenham a informação "PROIBIDA A VENDA NO 
COMÉRCIO", no entanto esta informação é utilizada para medicamentos e a industria e importadores não 
comercializam produtos como seringas, sondas, agulhas com esta informação no rótulo dos produtos. 
Gostaríamos de saber se esta exigência vai ser cobrada realmente, visto que os produtos não são fabricados 
com esta informação nos seus rótulos? 
Aguardo retorno 
 
Att 
Welton E. Lüdtke 
Cirúrgica Lajeadense 
Fone: 51- 37295641 
Lajeado RS 
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