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FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 
 
 

Referente: Pregão Eletrônico nº 010/2018 – Processo nº 1824-18 
 
 
 

Objeto: Contratação de fornecimento com entrega parcelada de medicamentos 
gerais, destinados ao Hospital Estadual de Sumaré - HES. 
 
Conforme disposto no item “1.4” do edital de Pregão em epígrafe, a fim de 
responder esclarecimentos manifestado por interessados, a Funcamp, por 
intermédio do Pregoeiro abaixo assinado, vem trazer as informações abaixo. 
 

Pergunta 01: “Tendo em vista que no Edital do Pregão em epígrafe exige que o prazo de 
validade mínima do medicamento/produto seja de 18 (dezoito) meses em vez de 12 (doze) 
meses, e que esta exigência vem causando vários transtornos as empresas licitantes, 
conforme bem explicitado no comunicado da Associação Brasileira dos Produtores de 
Soluções Parenterais – ABRASP em anexo, esta empresa solicita a V.Sa. a gentileza de 
esclarecer se o prazo de validade descrito no item supracitado do Edital, poderia ser 
reduzido de 18 meses para 12 (doze) meses.” 

RESPOSTA 01: Esclarecemos que o prazo de validade mínimo que consta no Edital 
já foi revisado e será mantido 18 meses. 
Quanto a empresa contratada para fornecer o produto, poderá ocorrer a solicitação 
e negociação de uma entrega com prazo inferior ao solicitado no Edital, desde que 
seja apresentado pela empresa contratada um termo de comprometimento para a 
realização de troca em caso da não utilização do produto e sua perda por validade 
expirada. 
 
Pergunta 02: ”Tendo esta empresa interesse em participar do pregão acima citado, 
gostaríamos de solicitar esclarecimento quanto a apresentação do item 22 Metoprolol. 
Consultamos na tabela CMED e no site da Anvisa e não localizamos registro para a 
apresentação solicitada seringa de 5 ml. 
Podemos oferecer nossa apresentação conforme bula anexa, como opção em ampola de 
5 ml?” 
 
Resposta 02: Sim, pode ser oferecida apresentação ampola 5 ml. 

 
Ficam mantidas as outras informações contidas no EDITAL. 

 
Campinas, 17 de maio de 2018 

 
 
 

Pregoeiro 
(original assinado) 

 
 


