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Karine - Amerios

De: Juridico - Amerios <juridico1@amerios.org.br>

Enviado em: quinta-feira, 18 de junho de 2020 10:01

Para: 'Karine - Amerios'

Cc: cigaamerios@amerios.org.br

Assunto: RES: ESCLARECIMENTO PE 03/2020

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Senhora Pregoeira. 
Considerando que o pedido requer análise técnica médica ou laboratorial avançada ao requerido, eis que 
o descritivo dos itens já vem precedido de avaliação, análise e decisão colegiada por enfermeiras com 
elevada experiência na aplicação prática e científica de produtos ambulatoriais, laboratoriais e correlatos 
quais formam o Termo de Referência, bem como pelo que se tem, aplicam ao descritivo produtos para 
suprir a real necessidade conforme a situação de seus administrados quando acometidos pelas mais 
diversas enfermidades, levando em consideração elogios, reclamações, queixas verbais ou expressas de 
seus administrados através dos ESFs dos municípios consorciados. Portanto, essa capacidade avaliativa 
não está ao nosso alcance. 
 
Contudo, a requerente, na qualidade de fornecedora certamente habilitada, expressa formalmente que o 
produto apresentado no requerimento: “[...]atende completamente a necessidade do Órgão”. 
 
Portanto, ante tal afirmação, visto que a rigor da lei, havendo participação da requerente na licitação com 
o produto, passará ser regido pelo direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 
estabelecido no Edital, salvo melhor juízo, sou do parecer de que a requerente seja aceita com o produto 
para ampla disputa no certame, visto que não há motivo para desclassificação antecipada de qualquer 
produto, além de ampliar a disputa que favorece a administração em obter o produto pelo menor preço. 
Contudo, se vencedora, o produto deverá ser submetido a pré-qualificação técnica, devendo apresentar 
amostra para análise da Comissão de enfermagem no prazo estabelecido no edital, a qual dirá na forma 
colegiada e expressa em Ata, se a declaração da requerente é verdadeira ao passo que o produto atenda a 
necessidade da população. 
 
É o parecer, salvo melhor juízo. 
 
 
 

 
 

 

De: Karine - Amerios [mailto:cigaamerios1@amerios.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2020 09:24 
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Para: 'Juridico - Amerios'; Coordenador CIGA 
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PE 03/2020 
 
Mais uma solicitação de esclarecimento relacionado aos descritivos de itens que para todas as enfermeiras dos 
nossos municípios é o que funciona em seus pacientes.  
 
Neste caso também é para tratamentos específico e gostaria de um posicionamento jurídico referente ao possível 
“direcionamento” para um produto que elas já usam e sabe que funciona.  
 
 
Atenciosamente! 
 
 

De: licitacao.crp@gmail.com <licitacao.crp@gmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2020 08:28 
Para: cigaamerios1@amerios.org.br 
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 03/2020 
 
Olá, bom dia. 
 
Segue nosso pedido de esclarecimento ref. ao PE 03/2020. 
 
Aguardamos retorno. 
 
Atenciosamente. 
EQUIPE DE LICITAÇÃO 
CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ 23.616.917.0001-10 
41 3052 2127 
 


