A
MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA - RS
REF. PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 055/2021

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ nº 00.802.002/0001-02, com sede na Estrada Boa Esperança, nº 2320, Fundo Canoas, Rio do Sul/SC
por seu sócio administrador e procuradores devidamente constituídos, vem perante Vossa Senhoria, requerer
ESCLARECIMENTOS, conforme abaixo transcritos os fatos e fundamentos.

I.

DOS FATOS
Trata-se de requerimento de pedido de Esclarecimento do prazo de entrega referente às

SERINGAS, tendo em vista a situação caótica atual da economia e saúde enfrentada por todo o mundo, a
qual exige bom senso e paciência de toda a sociedade.
Isso porque é de conhecimento geral a pandemia do Coronavírus (Covid-19) que se espalhou
pelo mundo e vem trazendo resultados negativos em todos os setores. Nas contratações públicas não é
diferente. É evidente que as entregas de produtos e/ou a execução de determinados serviços são
substancialmente afetados, pois a disseminação da doença atingiu o funcionamento de empresas e indústrias
de todo o mundo, além do aumento excepcional do dólar.
Importante registrar que, por se tratar de licitação para Registro de Preços, na qual a aquisição
do quantitativo ali previsto é eventual e facultativa, a empresa poderá participar sem ter estoque dos produtos
ofertados dada a imprevisibilidade da aquisição, que somente é feita quando há o recebimento da Autorização
de Fornecimento. Caso a aquisição dos objetos já tivesse quantitativo definido, não caberia a modalidade de
registro de preços.1
Nesse contexto, com a declaração elaborada pela fabricante SR, há informação de que os
fabricantes nacionais receberam ofício do Ministério da Saúde comunicando que a Coordenação Geral do
Programa Nacional de Imunizações elaborou um plano de operações da campanha de vacinação contra a
Covid-19, visando antecipar o planejamento e execução das atividades necessárias para incorporação da
vacina, buscando suprir a urgência de se dispor de medidas de prevenção e controle, requisitando aos

1

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
[...]
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração.
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fabricantes a disponibilização de todo estoque dos insumos relacionados a agulhas e seringas e isto
poderá ocasionar atrasos no fornecimento dos produtos, como de fato vem ocorrendo.
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Desde que se iniciou a pandemia do Coronavírus o Ministério da Saúde já emitiu alguns ofícios
direcionados

as

fabricantes

de

medicamentos

e

materiais

médico-hospitalares

convocando-as

compulsoriamente para dedicar sua capacidade produtiva exclusivamente aos itens necessários para o
tratamento ao novo vírus, inclusive, disponibilizando uma tabela onde consta o percentual de consumo de
medicamentos anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares e agentes adjuvantes, sendo que, os
primeiros lotes comercializados devem ser disponibilizados aqueles estados que estão com maior percentual
de consumo.
Em uma breve pesquisa na internet é possível averiguar que, não somente as
empresas/distribuidoras e laboratórios tem parcela de responsabilidade nestes atrasos, plenamente
justificados, mas também o próprio Poder Público.
Isto está relacionado a falta de planejamento da Administração que não realizou e repassou uma
programação de quando e como ocorreria a fase de vacinação para Associação Brasileira da Indústria de Alta
Tecnologia de Produtos para a Saúde (Abimed), inviabilizando a realização de uma previsão da quantidade
que deverá ser disponibilizada de seringas e agulhas, o que afeta diretamente no cronograma de prazos para
entrega destes itens essenciais para imunização de todos2.

3

2

https://exame.com/brasil/industria-alerta-que-governo-nao-pediu-agulhas-e-seringas-para-vacinacao/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,em-reuniao-com-industria-saude-diz-que-requisitar-seringa-e-estrategia-deguerra,70003575445
3
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Desta forma, considerando todas as comprovações já apresentadas e as explanações que foram
reiteradas, requer-se os esclarecimentos:

1. Considerando-se que o processo é para registro de preço, ou seja, não se têm na forma do
edital a previsibilidade na aquisição, solicitamos o planejamento e demanda mensal dos itens a contar da
assinatura da ATA para que possamos avaliar nossa participação.

2. Qual a possibilidade de Alteração no prazo de Entrega do Edital para 90 dias, para que todos
possam registrar seus preços e trazendo a igualdade na concorrência para todos fornecedores?

3. Por fim, no caso de NEGATIVA quanto a solicitação de alteração do Edital, será aceito
PRORROGAÇÃO DE ENTREGA, SEM APLICAÇÃO MULTAS FINANCEIRAS ou PENALIZAÇÕES
ADMINISTRATIVAS?

Nestes termos, Pede deferimento.
Rio do Sul (SC), 17 de agosto de 2021.

Assinado de forma
MAICON
digital por MAICON
CORDOVA CORDOVA
PEREIRA:0158869397
PEREIRA:015 0
Dados: 2021.08.17
88693970
09:12:39 -03'00'
_______________________________________
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assinado eletronicamente de acordo com a MP 2.200-2/2001
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