PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTO Nº 001 AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 019/2019
Nos foi apresentado na presente data um pedido de esclarecimento ao edital do PREGÃO
PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2019, conforme segue abaixo,
sendo o mesmo encaminhado a secretaria solicitante, tendo a mesma respondido
prontamente.
DO PEDIDO
Bom dia!
Nós estamos muito interessados em participar do certame
PP19/2019, somos uma Farmacia de Manipulação em SP, e
gostariamos de alguns esclarecimentos.
1- Gostariamos de saber do Lote III, destinados a itens de Produtos
Farmaceuticos Manipulados, o valor da Referencia por item, para
que eu possa fazer a melhor proposta possivel.
2 -Conversando com a Farmaceutica responsavel de nossa
Farmacia, gostariamos de uma verificação quantos aos itens:
* Item 3 -> Esta descrito em Comprimido, nós não manipulamos em
comprimido, pode ser em Envelope de 1 grama? Em capsula este
produto gera umidade, e a qualidade não é mesma.
* Item 9 -> Esta descrito m Comprimido, nos não manipulamos em
comprimido, neste caso pode ser em capsulas?
* itens 13 e 14 -> Onde se le MG ( Miligrama ) não seria MCG (
Micrograma), verificando em nossos registros, estas formulações são
em MCG.

DA RESPOSTA
1 – Quanto a divulgação do valor estimado, fica esclarecido que este Município, somente
divulga o preço estimado das licitações na modalidade PREGÃO, após a fase de lances, visando
garantir a proposta mais vantajosa para o município.
2 – Quanto aos questionamentos sobre a especificação dos produtos, o setor de farmácia do
município, o qual retificou os itens apontados, conforme segue:
Em relação aos questionamentos sobre o lote III de medicamentos fora do elenco manipulados segue a
orientação e alterações:
Onde lê-se:
Item 3- FORMULAÇÕES FARMACÊUTICA DE L-CARNITINA - 1G COMP cx/100
Item 9 - FORMULAÇÕES FARMACÊUTICA DE COENZIMA - Q 500MG COMP
CX/100
Item 13 e 14 - TRIIODOTIRONINA 25MG
CAPSULA POTE/60,
TRIIODOTIRONINA 10MG CAPSULA POTE/60

Lê-se:
Item 3- FORMULAÇÕES FARMACÊUTICA DE L-CARNITINA - 1G Capsula cx/100
Item 9 - FORMULAÇÕES FARMACÊUTICA DE COENZIMA - Q 500MG Capsula
CX/100
Item 13 e 14 - TRIIODOTIRONINA 25MCG
CAPSULA POTE/60,
TRIIODOTIRONINA 10MCG CAPSULA POTE/60

Ficam mantidas todas as demais condições do edital, inclusive a data de abertura da sessão.
Register-se
Publique-se
Cumpra-se
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