
26/07/2022 08:17 SEI/FIOCRUZ - 1908429 - Resposta ao Pedido de Esclarecimento

https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1957194&infra_sistem… 1/2

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGAO ELETRONICO SRP N. 005/2022 

 

Encontra-se nos autos do Processo SEI n.  25383. 000184/2022-03 - Pregão Eletrônico  n. 005/2022,
pedido de esclarecimento acerca do prazo de entrega e do prazo de validade exigidos no Edital (DOC SEI
. 1908397), alegando que:  " No presente edital é exigida a entrega no prazo de 30 dias, no entanto, o
processo licitatório em questão contém objetos comercializados, também, por fabricantes estrangeiras,
licitantes estas que u�lizam da importação para fornecer os seus materiais, ou seja, para esta categoria
de licitantes infelizmente não seria possível cumprir o prazo de entrega exigido se no momento do
recebimento do pedido de compra não dispuserem do objeto em seu estoque local, tendo, neste caso, que
abrir um processo de importação. Diante do exposto, ques�onamos se haveria a possibilidade desta
Administração flexibilizar o prazo de entrega para àquelas licitantes que u�lizam da importação para
fornecer os seus produtos. Na ocasião, o licitante enviaria carta de dilatação do prazo de entrega caso
iden�fique que não conseguiria cumprir o prazo no momento que receber o pedido de compra. Ademais,
sobre o ponto da validade, em nosso por�ólio de mais de 300 mil produtos (todos importados), temos
itens fabricados com vida ú�l total de 6 meses até 6 anos e que podem estar sujeitos a diversos �pos de
licenças para importação que fazem este processo demorar aproximadamente de 40d a 180d
dependendo dos órgãos anuentes. É de nosso maior interesse ter a oportunidade de oferecer os nossos
produtos à vossa ins�tuição, no entanto, é muito arriscado nos comprometermos em cumprir a validade
exigida no edital (80%). Por isto, ques�onamos se seria possível contar com a flexibilização desta
Administração para que aceitem produtos (i) com validade mínima de 1 ano para os fabricados com vida
ú�l acima de 2 anos ou (ii) validade mínima de 50% da validade total para fabricados com vida ú�l total
inferior a 2 anos ou (iii) que se mostrem dispostos a negociar outros prazos mediante apresentação das
devidas jus�fica�vas que inviabilizam a entrega no prazo padronizado no edital..."

 

Cumpre ressaltar, que os editais do IGM Fiocruz, fixam em seu Anexo I – Termo de Referência, prazo de
validade dos produtos, como forma de evitar riscos de prejuízos ao erário, por trata-se de produtos de
valor significa�vo e de uso exclusivo nas a�vidades de pesquisas em desenvolvimento, onde seu consumo
pode se prolongar por um maior tempo de uso, entendendo a Administração que a exigência sobre a
validade na entrega trata-se de zelo, evitando riscos de desperdício e prejuízo para Administração. Cabe
ainda observar, que o Ministério da Saúde para aquisições de medicamentos, por exemplo, possui
orientação constante em Manual Técnico de Aquisições de Medicamentos para Assistência Farmacêu�ca
no Sistema Único de Saúde – SUS, de que o prazo de validade na entrega naquele órgão deve
ser de no mínimo75% da validade total, 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 garan�r
segurança na contratação.  Ademais, 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 es�pulação no edital e no termo de referência do prazo mínimo de validade dos
medicamentos a serem adquiridos”. Sendo assim, é man�do em todos os Editais do IGM o prazo mínimo
de validade dos produtos ora contrato, conforme Anexo I  – Termo de Referência. 

No que se trata o prazo de entrega, o Edital do Pregão para Registro de Preços estabelece regras
vinculantes para Administração Pública e possui um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços rela�vos a aquisição de bens e tem a previsão de entrega definida como imediata, ou seja, até
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30(trinta) dias, por se tornar os insumos necessários e imediato para uso em pesquisas, além de que o
prazo imediato não gera obrigação futura, não necessitando portanto firmar Termo de Contrato, mas tão
somente um instrumento equivalente, no caso a Nota de Empenho. Por outro lado, a lei permite que o
prazo seja prorrogado por igual período, devendo o adjudicatário, detentor da futura Nota de Empenho,
comunicar ao Almoxarifado com 24(horas) de antecedência a necessidade de prorrogação do prazo, que
deverá ser acompanhada com as devidas jus�fica�vas. 

Sendo assim, a pregoeira mantém inalterados os itens e subitens do Edital e seus Anexos, encaminhando
a autoridade máxima do IGM para acatar a sua decisão, salvo melhor juízo.

 

Maria Queiroz 

Pregoeira Portaria n 020/2022 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Livramento Cavalcante Queiroz, DAS, em
25/07/2022, às 19:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Valdeyer Galvão do Reis, Ordenador de Despesas, em
25/07/2022, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1908429 e
o código CRC 5504DC9B.

Referência: Processo nº 25383.000184/2022-03                                                                                                                                                                     
                                                                                                          

              SEI nº
1908429

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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TERMO DE ATESTO

 

PROCESSO Nº 25383.000184/2022-03

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022

 

Salvador, 25 de julho de 2022

 

Atesto para os devidos fins que tomei ciência do pedido de esclarecimento encaminhado por empresa
interessada em par�cipar do pregão em tela, bem como da resposta da pregoeira, acatando sua decisão
em manter as condições do Edital e seus Anexos.

 

Ordenador de Despesas.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Valdeyer Galvão do Reis, Ordenador de Despesas, em
25/07/2022, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1910173 e
o código CRC F57DCFD3.

Referência: Processo nº 25383.000184/2022-03                                                                                                                                                         
                                                                                                                      

                                    SEI
nº 1910173

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

