
PREGAO ELETRONICO SRP N. 008/2021

REF: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA INTERESSA DA EM
PARTICIPAR DO PREGÃO “..... vem por meio desta, solicitar esclarecimento sobre os
fatos a seguir expostos, para o item 94: VALIDADE NA ENTREGA: O item 5, subitem
5.2 do presente Edital transcrito abaixo, determina que a validade do produto na
entrega seja de no mínimo 70% na entrega: “Todo(s) o(s) produto(s) quando da
entrega, terá seu prazo de validade de no mínimo 70%, que deverá constar na
embalagem original do fabricante, sem violação e em caso de garantia, será de acordo
com a legislação vigente.” (Grifos nossos) Fato é que, quando exigido um prazo de
validade nesse formaro, maior é a possibilidade de ao final, ver-se frustrado o caráter
competitivo da licitação, isto porque, se concedido prazo mais condizente com as
características do produto licitado, muitos outros licitantes, os quais podem utilizar de
importação, poderiam ofertar o referido produto importado e participar do certame, e
assim, melhorar suas propostas de maneira a enriquecer o rol de ofertas e o certame
per si. Neste sentido, importante salientar que o produto em questão é fabricado PELA
........., e mais, que trata-se de produto importado dos EUA para o Brasil, em
conformidade com rigorosas exigências de tramitação aduaneira, específicas para
produtos biológicos como o em questão, produto que têm validade limitada, e que
demandam considerável prazo de liberação aduaneira até a sua efetiva disponibilidade
no país, ou seja, somados a validade limitada, menos prazo de importação, menos
prazo de liberação aduaneira, resultam numa validade residual que talvez não reflita os
70% exigidos em edital, mas reflete uma validade saudável, aceitável e coerente com o
tipo de produto e uso que se destina. Diante do disposto acima, gostaria-mos de
solicitar esclarecimento no que segue: Há possibilidade em aceitar o nosso prazo de
validade para o item 94 saber, de no mínimo 6 (seis) meses, sem que ocorra
desclassificação de sua proposta? ( ) Sim ( ) Não Comentários:
____________________________________________________________

RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS

Resposta 14/09/2021 08:53:56
 
Exigência de validade mínima no edital da licitação para reagentes de uso em
laboratório Cabe registrar que no instrumento convocatório foi fixado que o prazo
restante de validade do produto na sua entrega deve corresponder a no mínimo a 70%
do seu prazo total de validade, como forma de evitar riscos de prejuízo ao erário. Por
tratar-se de produtos de alto valor e voltado para uma atividade (pesquisa) onde seu
consumo pode se prolongar no tempo, entende essa Administração que a exigência
sobre a validade na entrega trata-se de zelo, evitando riscos de desperdício e prejuízo

IGM – FIOCRUZ, Rua Waldemar Falcão, nº 121, Brotas, Salvador, Bahia, CEP 40295-001, Brasil
Tels. (71) 3176-2383



para a Administração. Cabe observar, que o Ministério da Saúde, para as aquisições de
medicamentos, possui orientação constante em Manual Técnico de Aquisições de
Medicamentos para Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde – SUS, de
que o prazo de validade na entrega deve ser de no mínimo 75% da validade total, o
que demonstra que a exigência em nosso Edital para os reagentes não é um excesso,
mas sim zelo a aplicação de recursos do erário e a busca por garantir segurança na
contratação. De mais a mais, já ocorreu que o Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco referendou medida cautelar suspendendo edital de licitação em virtude,
dentre outros aspectos, da “ausência de estipulação no edital e no termo de referência
do prazo mínimo de validade dos medicamentos a serem adquiridos”. Por fim, devo
frisar que a medida em questão não exige, necessariamente, previsão no texto do
edital, tendo em vista que a exigência consta expressa no termo de referência que
acompanha o instrumento convocatório, o qual é documento anexo e complementar ao
edital. Sendo assim, a pregoeira mantém a exigência do mínimo de 70% restante do
prazo total de validade dos produtos no momento da entrega dos mesmos. MARIA
QUEIROZ Pregoeira Portaria n 016/2021
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