Re: CANDOI - PE 048 2021 - ESCLARECIMENTO
De

Prefeitura de Candói - Setor de Licitações e Contratos <licitacao@candoi.pr.gov.br>

Para

<editais02@ciamedrs.com.br>

Data

2021-04-20 16:48

Prioridade

Mais alta

Boa tarde.
Para subsidiar resposta, fiz consulta técnica com os responsáveis pela elaboração do termo de referência, que
assim esclareceu:
Em esclarecimento a Cimed Distribuidora de Medicamentos LTDA sobre a medicação Claritromicina
500mg de liberação prolongada serão aceitas as propostas da medicação em comprimidos de
liberação prolongada, uma vez que não mudara a concentração e nem a eficácia do medicamento,
não ocasionando prejuízo no tratamento do paciente e nem ao município.
Att.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Att
Rodrigo
Pregoeiro / Portaria 382/2021.

Em 2021-04-16 13:51, editais02@ciamedrs.com.br escreveu:

Prezados,
A Ciamed Distribuidora de Medicamentos LTDA vem através deste solicitar esclarecimento referente ao
Pregão Eletrônico de medicamentos N° 048/2021:
ITEM 87: CLARITROMICINA 500MG – Comercializamos medicamento o Klaricid® UD (claritromicina
comprimidos de liberação prolongada de 500 mg), que atende a concentração solicitada no Termo de
Referência, mas possui a tecnologia de liberação prolongada. A claritromicina de liberação prolongada,
faz com que o princípio a�vo seja liberado de forma grada�va no organismo, desta maneira, o
medicamento necessita ser administrado somente uma vez ao dia, caracterís�ca que, inclusive, pode
beneﬁciar o paciente e promover uma maior adesão ao tratamento. Diante do exposto, ques�onamos,
por meio do presente pedido de esclarecimento, se serão aceitas as propostas ofertando Claritromicina
500mg de liberação prolongada?
Solicitamos que, em respeito aos princípios da publicidade e transparência, que devem nortear os atos
públicos e por consequência, os procedimentos licitatórios, tanto os pedidos de esclarecimentos
encaminhados por esta licitante ou por qualquer outra, bem como os próprios esclarecimentos
prestados pelo órgão, sejam tornados público e repassados a todos os par�cipantes do certame,

servindo como orientação geral.
Aguardo retorno.
Atenciosamente,

-Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Candói/PR
(42) 3638-8000

