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DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 
 

PROCESSO Nº 1031/2019 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REMUME – NAS FÓRMULAS 
FARMACÊUTICAS SÓLIDAS EM COMPRIMIDOS - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2019, às 11h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail ao Departamento de 
Procedimentos Licitatórios pela empresa AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP para o 
pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS 
A AZULPHARMA Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP, (…) VEM RESPEITOSAMENTE apresentar dúvida. 
  
Os lotes e itens que menciono logo abaixo, podem ser oferecidos, como medicamentos e suplementos alimentares. 
  
Não obstante, o objeto do certame ressaltar que trata-se de registro de preços de MEDICAMENTOS. 
  
Pergunta. 
  
Serão aceitos para disputa os produtos classificados nas duas formas ou exclusivamente MEDICAMENTO ??? 
  
8 1   Carbonato de cálcio + Vitamina D3 600mg + 400UI cps AFB  562.500 CPR R$ 0,34 R$ 191.250,00 R$ 191.250,00 
  
24 1  Carbonato de cálcio + Vitamina D3 600mg + 400UI cps AFB 187.500 CPR R$ 0,34 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 
 
 
RESPOSTA SEGUNDO UNIDADE RESPONSÁVEL 

Conforme orientação da Nota Técnica n° 271/2013 do M.S./ Consultoria Jurídica/ Advocacia Geral da União: 
 
" O carbonato de cálcio é um medicamento que apresenta propriedades de complementar as necessidades orgânicas de 
cálcio em estados deficientes. 
O cálcio é um eletrólito essencial para a integridade funcional dos sistemas nervoso, muscular e esquelético. O esqueleto 
contém 99% do total do cálcio 
corporal. O cálcio do esqueleto está em constante troca com o cálcio plasmático. 
Uma vez que as funções metabólicas do cálcio são essenciais para a vida, quando existe algum distúrbio no balanço de 
cálcio, devido a deficiências na dieta ou outras causas, podem ser utilizadas as reservas de cálcio presentes nos ossos 
para atender as necessidades mais vitais do organismo. Portanto, a mineralização normal dos ossos depende da 
quantidade total de cálcio no organismo. 
 
2. O medicamento possui registro na Agência Nacional d O medicamento possui registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária Agência Nacional de Vigilância Sanitária – e Vigilância Sanitária – ANVISA? Para qual finalidade 
ANVISA? Para qual finalidade ? Para qual finalidade? 
Sim, possui registro. Os usos aprovados pela ANVISA são: 
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1. Complemento das necessidades orgânicas de cálcio, em estados deficientes e para o tratamento de hipocalcemia. 
2. Prevenção e tratamento da osteoporose. 
 
CASO o medicamento seja usado fora de tais indicações, configurar-se-á uso fora da bula, não aprovado pela ANVISA, 
isto é, uso terapêutico do medicamento que a ANVISA não reconhece como seguro e eficaz. Nesse sentido, o uso e as 
consequências clínicas de utilização dessa medicação para tratamento não 
aprovado e não registrado na ANVISA é de responsabilidade do médico." 
 
Desta forma, entendo que o medicamento/suplemento mineral e vitamínico que se destina à reposição de cálcio e 
vitamina D em casoS de deficiência dos mesmos, aumentando a mineralização óssea, deverá ter registro no MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, COMO MEDICAMENTO. 
 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
 
 

HICARO LEANDRO ALONSO 
Pregoeiro 

FERNANDO J. A. DE CAMPOS                                                                                                                      ROBERTO C. ROSSATO 
Membro                                                                                                                              Membro 


